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Midden in de Samenleving!

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

Nieuw Coalitieakkoord: Samen denken
& samen doen!
Samen denken, samen doen. Dat is de titel van het coalitieakkoord dat wij afgelopen
week in de gemeenteraad hebben vastgesteld. Het is een akkoord op hoofdlijnen.
Dat wil zeggen dat het de richting aangeeft maar dat er nog geen dichtgetimmerde
plannen in staan. Daar hebben we bewust voor gekozen omdat we bij de uitwerking
van onze plannen in gesprek willen gaan en blijven met onze inwoners, ondernemers
en organisaties.
Lees verder op pagina 9.

Borger danste €910 bij elkaar voor
KWF Kankerbestrijding

Buinerveen sleept
kampioenschap in de wacht
Het is Buinerveen gelukt: na een ijzersterk seizoen
werd het kampioenschap in de zondag vijfde klasse
D binnengesleept. Afgelopen zondag werd op eigen
veld met 3-1 van Witteveense Boys gewonnen. Omdat
concurrent SVBC verloor zijn de Buinerveners niet meer
te achterhalen.
Lees verder op pagina 31.

Het loopfestijn voor jong en oud

De jaarlijkse Avond4daagse
komt er weer aan!

Dit jaar lopen we van dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10
juni 2022 door de mooie omgeving in en rondom
Borger. Afgelopen weken hebben alle leerlingen van
de basisscholen in de regio en individuele wandelaars
zich kunnen inschrijven. Het digitaal inschrijven via
de website www.avondvierdaagse-borger.nl is mogelijk
tot 6 juni. Natuurlijk kun je je ook nog op dinsdag 7
juni inschrijven vanaf 17.30-18.00 uur in de kantine van
sportcomplex “de Drift.
Lees verder op pagina 27.

Valther Boys: Het zit erop
Adverteren in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36

Afgelopen zondag kwam er een einde aan decennialang
competitievoetbal in de standaardklassen voor Valther
Boys. De groen-witten fuseren met ingang van komend
seizoen met HOC uit Exloo en Odoorn en zullen onder
de naam HOVC gaan spelen. In Gasselte vond de laatste
wedstrijd van Valther Boys 1 ooit plaats. Meevaller was
dat met 5-3 werd gewonnen.
Lees verder op pagina 19.

De door Nelleke Honning van Dance Fit Borger/Buinen georganiseerde
dansmarathon heeft € 910 opgebracht. Dit is een bedrag waar de initiatiefneemster
van het festijn heel blij mee is. “Ik ben iedereen die heeft gedoneerd heel
dankbaar. Zowel de deelnemers aan de marathon maar ook de mensen die niet
hebben gedanst maar ons wel met een bedrag hebben gesponseerd, ook die ben
ik heel dankbaar”.
In de sporthal van het Esdal College in Borger werd zaterdag maar liefst vijf uur lang
non-stop door vijftig mensen voor het KWF Kankerbestrijding gedanst. Dit deden ze in
verschillende groepen van steeds één uur. Het idee voor de marathon ontstond twee jaar
geleden bij Honning maar kon door corona destijds niet doorgaan. Nelleke, die tijdens
de marathon ondersteuning kreeg van Tineke Jager, Brigitte de Haas-Fowler en Marion
Wijbenga, liet de deelnemers kennis maken met verschillende dansstijlen. Zo was er een
speciale Kids Dance maar de deelnemers konden ook aan line dance doen,
streetdance of gewoon
stijldansen meedoen.
Daarnaast was er nog
het foute uur waarin de
dansers en danseressen
verkleed gingen dansen
onder leiding van
Nelleke.
Lees verder op
pagina 2!

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
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

Noodopvang vluchtelingen
Hunsowhal 2e Exloërmond

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

Bedankt voor uw
hulp en begrip!

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

Werkzaamheden rotondes N379
Van 7 juni tot en met 15 juli werkt
aannemer Avitec in opdracht van de
provincie Drenthe aan vier rotondes op
de N379 (Drentse Mondenweg) op het
traject Nieuw-Buinen - Valthermond.
Het asfalt op de rotondes en de
nabijgelegen (ﬁets)oversteken wordt
vervangen en de zichtbaarheid van de
rotondes wordt vergroot. Tijdens deze
werkzaamheden is de weg afgesloten voor
verkeer.

Drie fasen

Om overlast zoveel mogelijk te
beperken worden de werkzaamheden
in drie fasen uitgevoerd. Elke fase
heeft een doorlooptijd van 2 weken.
Omleidingsroutes worden met borden
aangegeven en kunt u ook bekijken op
www.provincie.drenthe.nl.
• Fase 1: rotonde Zuiderdiep
Nieuw-Buinen, 7 t/m 17 juni
• Fase 2: rotondes 1e Exloërmond en
Valthermond, 20 juni t/m 1 juli
• Fase 3: rotonde 2e Exloërmond,
4 t/m 15 juli

Van donderdag 19 tot en met maandag
23 mei hebben we bijna 100 vluchtelingen
tijdelijk onderdak kunnen bieden in de
Hunsowhal in 2e Exloërmond. Voor
hen was op dat moment geen ruimte
in het aanmeldcentrum in Ter Apel.
Het was hartverwarmend om te zien
hoeveel mensen geholpen hebben om
deze noodopvang mogelijk te maken.
Omwonenden, verenigingen, scholen,
ambtenaren, vrijwilligers en vele anderen.
Heel erg veel dank voor iedereen
die op wat voor manier dan ook een
bijdrage heeft geleverd. We kunnen er
samen trots op zijn dat het grenzeloze
naoberschap in Borger-Odoorn zoiets
mogelijk maakt.
Burgemeester Jan Seton

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

%

* Op maandag 6 juni (tweede pinksterdag)
is het gemeentehuis gesloten.

Beperk de verspreiding van het coronavirus

%

% Gemeentehuis

%

Contact

%
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Evenement bij
mij om de hoek?

Berichten over uw buurt
Afval & oud papier
’ Deze week wordt geen oud papier
opgehaald.
’ Deze week (30 mei – 3 juni) wordt
het PMD-afval ingezameld.
Op zaterdag 4 juni wordt de
grijze container geleegd van de route
van maandag 6 juni (tweede pinksterdag).

’ 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 (tot en met woensdag
25 mei). 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.

Zó weet je ervan!

% www.borger-odoorn.nl/afval

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

www.overuwbuurt.overheid.nl

Wegwerkzaamheden

WEEK 21

Volgende week (7 – 10 juni) wordt
de grijze container geleegd.

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

’ 24-05-2022, Verkeersbesluit
wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken naar
algemene gehandicaptenparkeerplaats Achter de Brink
te Borger

’ 24-05-2022, Verkeersbesluit
opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Floralaan 59 Nieuw-Buinen
’ 24-05-2022, Verkeersbesluit
opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Dwarskade 43-03 Nieuw-Buinen
’ 23-05-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure): Borger,
Strengenweg 12, het houden
van vleeskuikens of vleeseenden

e-mailservice & app

’ 23-05-2022, Borger
Hoofdstraat 34, vergunning op
grond van artikel 3 van de
Alcoholwet
(verleend 19/05)
$

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Evenement_WT.indd 1
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Borger danste €910 bij elkaar voor KWF Kankerbestrijding

De door Nelleke Honning van Dance Fit Borger/Buinen georganiseerde dansmarathon heeft € 910 opgebracht. Dit
is een bedrag waar de initiatiefneemster van het festijn heel blij mee is. “Ik ben iedereen die heeft gedoneerd heel
dankbaar. Zowel de deelnemers aan de marathon maar ook de mensen die niet hebben gedanst maar ons wel met
een bedrag hebben gesponseerd, ook die ben ik heel dankbaar”.
In de sporthal van het Esdal College in Borger werd zaterdag
maar liefst vijf uur lang non-stop door vijftig mensen
voor het KWF Kankerbestrijding gedanst. Dit deden ze in
verschillende groepen van steeds één uur. Het idee voor de
marathon ontstond twee jaar geleden bij Honning maar kon
door corona destijds niet doorgaan. Nelleke, die tijdens de
marathon ondersteuning kreeg van Tineke Jager, Brigitte de

Nelleke Honning heeft voor het KWF Kankerbestrijding
als goed doel gekozen omdat kanker ons allemaal raakt.
“Iedereen kent net als ik in zijn of haar omgeving wel iemand
met deze ziekte of de diagnose kanker. Dit zijn niet alleen
ouderen maar ook jongeren. We hebben met deze marathon
een mooi bedrag bij elkaar gedanst dat kan worden gebruikt
voor de bestrijding van kanker”.

Haas-Fowler en Marion Wijbenga, liet de deelnemers kennis
maken met verschillende dansstijlen. Zo was er een speciale
Kids Dance maar de deelnemers konden ook aan line dance
doen, streetdance of gewoon stijldansen meedoen. Daarnaast Nelleke zelf geeft dansles in Borger en Buinen en daarnaast
was er nog het foute uur waarin de dansers en danseressen
muziekles op basisscholen. (Week in Week uit/Martin Zaagman)
verkleed gingen dansen onder leiding van Nelleke.

29-03-16 15:15
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Dinsdag 31 mei ‘22
Jaargang 50 nummer 22
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

Traditioneel vindt op de zaterdag voor
Pinksteren het Schaapscheerderfeest
plaats in Exloo
Na 2 jaar van afwezigheid gaat het feest aankomend weekend weer plaatsvinden.
Op zaterdag 4 juni wordt de kudde ambachtelijk met de hand geschoren door de
scheerders. Tevens vindt het Open Nederlands Kampioenschap scheren met de hand
plaats en kunt u een workshop schaapscheren volgen. U leert dan de kneepjes van het
scheren met de hand en gaat zelf (onder begeleiding) aan het einde van de dag een
schaap scheren! (zie voor nadere informatie onderaan dit bericht).

Om 10.30 uur komt de kudde met herder en
hond en onder begeleiding van de scheerders,
de volksdansgroep en de schoolkinderen
in optocht de Brink op, waar het feest zal
starten. Scheren, spinnen, vilten, wassen... alle
facetten die te maken hebben met de wol van
het schaap zullen aan bod komen.

behendigheidsspel van de herders eens
uitproberen. In de middag zal de jeugd vanaf
10 t/m 99 jaar deelnemen aan het Exeler
Kampioenschap Biggeln.

De plaatselijke volksdansgroep de
Schaop’ndansers zal gedurende de dag
optreden en ook het Exloër koor de
Op en rondom de Brink is de Exeler Fair met Decibelles zullen regelmatig wat van zich
kramen met ambachtelijke en steekproducten laten horen. Kortom, een gezellige en
en ook voor een drankje en hapje kunt u
informatieve dag vol folklore in Exloo!
hier terecht. Kent u het spel Biggeln al? Een
spel dat herders van oudsher speelden met
Wilt u informatie of deelnemen aan het
botjes van achterpoot van het schaap. Ook
Open Kampioenschap schaapscheren of
hier in zuid-oost Drenthe veel werd het veel
aan de workshop, dan kunt u zich melden bij
gespeeld in vroegere tijden. Bij de kraam van Kees van Wijngaarden via 06 – 28 14 57 74
Schaapskudde Exloo kunt u dit authentieke
of per email: hetgebint@outlook.com.
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PvdA Borger-Odoorn
wil voortzetting
voorzieningenwijzer
De PvdA fractie krijgt verontruste berichten van
bezorgde inwoners over het mogelijk stoppen van de
voorzieningenwijzer per 1 oktober 2022.
De fractie van de PvdA Borger-Odoorn deelt
deze zorgen over het mogelijk stopzetten van de
voorzieningenwijzer. De PvdA vindt het in deze voor
de inwoners financieel onzekere tijden belangrijk dat
voorzieningen bereikbaar en toegankelijk blijven.
De voorzieningenwijzer is een middel dat aangeboden wordt
door Welzijnsgroep Andes en de woningcorporaties. De
voorzieningenwijzer helpt inwoners om inzicht te krijgen
op welke kosten ze kunnen besparen. Het is daarmee
een laagdrempelig middel om te zorgen dat iedereen ook
krijgt waar hij/zij recht op heeft. Het maakt voorzieningen
toegankelijk.
Daarom stelt het raadslid Yannick Olij schriftelijke vragen
aan het college. Hij verzoekt het college om voortzetting van
de voorzieningenwijzer. Mocht de subsidie niet voortgezet
worden dan wil de PvdA-fractie weten hoe het college dan de
voorzieningen toegankelijk en bereikbaar wil houden voor de
inwoners van Borger-Odoorn.

Tel. 0599 - 62 04 97
mariska@weekinweekuit.com
Inleveradressen Advertenties:
Bruna Borger aan de Grote Brink
in Borger

Dinsdag 31 mei 2022

Vijfde editie NightHunt in Veendam

De zoektocht naar ongekend gitaartalent
in o.a. Borger-Odoorn en Aa en Hunze
Jonge gitaristen uit onze regio kunnen zich weer in de kijker spelen tijdens de
NightHunt. Op 25 juni vindt deze ‘zoektocht naar ongekend gitaartalent’ voor de
vijfde keer plaats op het podium op het Museumplein in Veendam.
Voor de winnaar ligt er als hoofdprijs een
fantastische Squier elektrische gitaar klaar.

Aanmelden kan tot en met 15 juni.

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

Borger-Odoorn is Cittaslow
Koken met de burgemeester is een initiatief van onze
burgemeester Jan Seton. Door samen met de inwoners
te koken, wil hij de inwoners van onze Cittaslowgemeente en daarbuiten kennis laten maken met
het brede assortiment lokaal geteeld voedsel uit de
gemeente Borger-Odoorn. Daarnaast wil hij hen ook
bewustmaken van het belang van gezonde voeding.
Onze burgemeester maakt elke editie een heerlijke
maaltijd klaar met een inwoner of ondernemer uit de
gemeente Borger-Odoorn. Tijdens de eerste editie op
20 mei heeft hij een romige lasagne van witte asperges
klaargemaakt. Dit was een smakelijk succes! De gebruikte
ingrediënten zijn afkomstig van lokale telers en
specialiteitenwinkels uit de gemeente.

Sarena’s Keuken
De eerste editie van Koken met de burgemeester heeft
inmiddels plaatsgevonden aan de Dorpsstraat 26 in Ees,
bij Sarena’s Keuken. Dit is de kookstudio van Sarena
Solari, winnares van Heel Holland Bakt 2015 en inwoner
van onze gemeente. De van origine Italiaanse chef heeft
in 2016 haar komaf geëerd met haar kookboek ‘Het
Italiaanse Bakboek’. In de tuin rondom haar kookstudio
groeien volgend jaar groente, fruit, kruiden en bloemen.
Sarena teelt de meest originele en uiteenlopende
gewassen. Dit voorjaar begint ze met het aanbieden van
workshops en cursussen.
Houdt u van lekker eten en bent u op zoek naar een
leuke, culinaire activiteit? Bekijk dan de website van
Sarena’s Keuken: www.sarenaskeuken.nl

Geniet van de gastvrijheid, proef en ervaar
de schatten van de streek.
Inmiddels telt onze gemeente ongeveer
100 Cittaslow supporters. Dit zijn bedrijven
en organisaties die het gedachtegoed van
Cittaslow onderschrijven en uitdragen,
zoals gastvrijheid, milieubewustzijn en
duurzaam ondernemen.
www.borger-odoorn.nl/Cittaslow

Recept
Romige lasagne met witte asperges
Voor 4 personen | duur: 1 uur en 10 minuten

Ingrediënten

Leveranciers
lokale producten

▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹

1 kg witte asperges, ongeschild
60 g boter
75 g bloem
3 eidooiers
1 kleine prei
10 g peterselie
10 g bieslook
200 g Taleggio kaas (of een andere
zachte, milde kaas die goed smelt)
▹ 50 g amandelen
▹ 8 gedroogde lasagnevellen

DILLING

Voor deze lasagne met asperges heeft
burgemeester Jan Seton witte asperges
opgehaald bij Maatschap Dilling in
Drouwenerveen. Ieder jaar verkoopt dit
familiebedrijf de door henzelf verbouwde
asperges, aardbeien en blauwe bessen
in hun eigen winkel. Fré en Margriet
Dilling gaven een rondleiding bij de
aspergevelden en Fré stak een aantal
asperges met de hand uit.
Zuideind 33, Drouwenerveen
www.mtsdilling.nl

Bereidingswijze

DE KAASBANK

De Kaasbank is gevestigd in het centrum
van Borger. De kaas- en delicatessenwinkel
verkoopt pure en vaak streekgebonden
producten. Vanwege de milde smaak van
de witte asperges gebruikt Sarena een kaas
die niet overheerst. Ze heeft gekozen voor
een mooie Italiaanse roodschimmelkaas.
Deze kaas is zacht en zoet van smaak en
heeft een mooie, lichtrode korst.
Hoofdstraat 45, Borger
www.dekaasbank.nl

DE SLIJTERIJ

Laurens van familiebedrijf De Slijterij in
Borger heeft een heerlijke, frisse, ZuidFranse Albarino (Laurent Miquel – Côte 238)
uitgezocht die goed past bij de romige kaas
en de asperges. Wijnkenner Laurens staat
altijd klaar om advies te geven voor een
passende wijn bij uw gerecht.
Hoofdstraat 46, Borger
www.deslijterijborger.nl

JAN BOS

Wanneer je rustig door Eesergroen rijdt of
fietst kom je ineens een klein kraampje
tegen voor de woning van de moeder van
Jan en Hennie Bos. Hier kun je eieren en
rode uien kopen. In de loop van het jaar
verkopen zij ook rabarber, sla, stokbonen.
Lekker en lokaal!
Dorpsstraat 4c, Eesergroen

DE IEME

Bij de Ieme in Borger zijn we neergestreken
voor verschillende biologische producten,
zoals prei, volkoren lasagnebladen en
blanke amandelen. Het assortiment aan
pastasoorten is divers en de biologische
groentes staan er prachtig bij. Eigenaar
Marc Haan vertelt u graag waar de
producten vandaan komen.
Hoofdstraat 61a, Borger | www.ieme.nu

WAS GETEKEND

ESTHER VAN DER LINDEN

Het logo voor Koken met de burgemeester
is spontaan ontworpen door Esther van der
Linden. Haar logo staat op de koksmuts en
het schort van Burgemeester Jan Seton
en zijn mede-‘chef’.
wasgetekendesthervanderlinden.nl

YOUR FLOW EVENTS

De organisatie en berichtgeving van Koken
met de burgemeester zijn in samenwerking
met de gemeente verzorgd door Florien
Wiersma van Your Flow Events.
www.yourflowevents.nl

1. Schil de asperges en snij de harde uiteinden eraf.
Snij dikke asperges in de lengte doormidden.
Bewaar de asperges in een natte theedoek.
2. Maak de aspergebouillon. Doe de schillen en aspergeresten in een pan en vul de pan met 1100 ml koud water,
totdat de schillen net onder staan. Voeg het gesneden
donkergroene deel van de prei toe en breng op hoog
vuur aan de kook. Zeef na 20 minuten de bouillon (vang
de bouillon op!) en druk de aspergeschillen goed uit.
3. Snij de rest van de prei in dunne ringen en hak de
peterselie en bieslook fijn en de amandelen grof.
Snijd de Taleggio kaas in plakken.
4. Maak de aspergesaus. Smelt de boter in een pannetje.
Laat het niet bruin worden. Voeg de bloem in één keer
toe en roer goed door. Wanneer de bloem lichter van
kleur wordt en een korrelige structuur krijgt, voeg dan
een derde van de aspergebouillon toe. Roer goed
door met een garde totdat er geen klontjes meer te zien
zijn. Voeg daarna in twee delen de rest van de bouillon
toe en blijf goed roeren. Breng aan de kook en laat een
paar minuten koken tot de saus wat ingedikt is. Giet de
aspergesaus in een kom en laat een beetje afkoelen.
Voeg de theelepel zout toe, of meer of minder naar
smaak. Klop de eidooiers los en roer deze met de
bieslook en peterselie door de saus.
5. Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet de ovenschaal
in en leg lasagnevellen op de bodem. Leg de helft van
de asperges op de lasagnevellen en verdeel hierover de
helft van de prei, de amandelen en de aspergesaus.
Herhaal dit nogmaals. Leg de plakken Tallegio bovenop
de laatste laag saus. Zorg dat alle asperges onder de saus
liggen.
6. Dek de lasagne af met bakpapier en bak 30 minuten in
de voorverwarmde oven.
7. Verwijder na 30 minuten het bakpapier, druk eventueel
asperges onder de saus en bak nogmaals 20 minuten.
8. Controleer of de asperges gaar zijn door erin te prikken.
De baktijd is afhankelijk van de dikte van de asperges.
Als ze nog niet gaar zijn, zet ze dan nog 5 á 10 minuten
in de oven.
9. Laat de lasagne een kwartiertje staan voordat je hem
aansnijdt. Schenk daarbij een heerlijke, frisse witte wijn.

Buо פto!

Heeft u een goed idee? Mail dan naar
ondernemen@borger-odoorn.nl.
Blijf op de hoogte van Koken met de Burgemeester en
bekijk de video’s en foto’s op Facebook en Instagram:
www.facebook.com/cittaslowborgerodoorn
instagram.com/cittaslowborgerodoorn
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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.
Tel. 0900-8844.
Gebied: Odoorn, Valthe, Klijndijk,
Exloo, Odoornerveen.

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

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 5 juni 2022
Samenkomst in Kerk van Annerveenschekanaal ‘Heerencompagnie’, Greveling 117 - 119, Annerveenschekanaal.
Inloop met koffie vanaf 10.00 uur
Aanvang 10.30 uur.
Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. L. Roersma.

Heel veel oude foto’s gescand tijdens inbrengmiddag
in Valthermond
Vervenershuis en Oud-Valthermond
in woord en beeld.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. Oldenhuis.
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
Maandag 6 juni, 14.00 uur Pinksterbijeenkomst. Voorganger: Helene
Westerik. Organist: Wim Boer
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn.
2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. G. de Klein.
Valthe
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. H.W. Thon, Hoeksteen.
Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:
Martin Dol.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. H.W. Thon, Hoeksteen.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 11.00 uur:
ds. A.W. v.d. Griend
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Zondag 5 juni, 11.00 uur,
Woord- en Communieviering, voorg.
diaken S.J. Hof. Woensdag 8 juni, 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, Gonda Gelling. Handelstraat 8 Stadskanaal. Te
volgen via livestream onder baptistenstadskanaal.
Oosterkadekerk, Eerste Pinksterdag
om 9.30 u. ds. M. F. van Binnendijk.
Om 19.00 u. ds. A. Lagendijk uit Onstwedde. Tweede Pinksterdag om 9.30
ds. C. G. op ’t Hof uit Siddeburen.

Afgelopen zaterdag was het mogelijk om oude foto’s in de Culturele
kerk 11 in Valthermond langs te brengen zodat ze konden worden
gescand. Het was in het kader van het zoveel mogelijk foto’s van
Valthermond, 2e Valthermond en Kavelingen te verzamelen zodat ze
voor het nageslacht bewaard
blijven. Cultureel Historische
Waarden/Vervenershuis en OudValthermond in woord en beeld
organiseerden de middag.
Af en toe kwamen er mensen langs.
De een met een album vol foto’s, de
ander met losse foto’s en er waren
er ook die een bak of sigarenkistje
vol foto’s meenamen. Dat gold ook
voor een echtpaar dat in Valthermond
woonde en tegenwoordig in Veendam
woont. Ze hadden heel wat foto’s
voor Cultureel Historische Waarden/

De foto’s werden ter plekke gescand
zodat men de foto’s meteen weer
kon meenemen. In september wordt
wederom een dergelijke middag
georganiseerd zodat mensen opnieuw
de kans krijgen foto’s te laten
scannen. Zowel Cultureel Historische
Waarden/Vervenershuis en OudValthermond in woord en beeld kijkt
op een heel goed verlopen middag
terug. “Heel mooi dat het zo allemaal
kan. We vinden het ook erg belangrijk
dat de foto’s gedigitaliseerd worden.
Zo blijven ze bewaard en wordt de
geschiedenis van Valthermond, 2e
Valthermond en Kavelingen nooit
vergeten. (Week in Week uit / Gerry
Grave)
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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 geldzorgen is er het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Door middel van
een bijdrage uit het Jeugdfonds kunnen alle kinderen in de leeftijd 0 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.
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 0800-2009. Ook kunt u via de website
www.jeugdfondsdrenthe.nl een aanvraag doen.

Succesvolle bingo bij vv De Treffer ‘16
in 2e Exloërmond
Onlangs organiseerde vv De Treffer ‘16 een bingo in de voetbalkantine. De
opbrengst van deze avond was ruim 400 euro en dit komt geheel ten goede aan de
jeugdafdeling van de voetbalvereniging.
De opbrengst was mede te danken aan de volgende sponsoren: Notenkraker
Musselkanaal - Meubelhuus 2.0 Valthermond - Supermarkt Drent 2e Exloërmond Slagerij Drent 2e exloermond - Sandra’s boetiek Emmen - Schuur81 2e exloermond. De
vereniging bedankt de sponsoren voor hun bijdrage.

Tussen het traject Nieuw-Buinen - Valthermond

Avitec gaat werken aan de rotondes op
de Drentse Mondenweg
Van 7 juni t/m 15 juli werkt aannemer Avitec uit Nieuw-Buinen in opdracht van
de provincie Drenthe aan vier rotondes op de N379 (Drentse Mondenweg) tussen
het traject Nieuw-Buinen - Valthermond. Tijdens de werkzaamheden is de weg
afgesloten voor het verkeer. Om overlast voor het verkeer en omwonenden zo veel
mogelijk te beperken, voert Avitec de werkzaamheden in drie fasen uit. Elke fase
heeft een doorlooptijd van 2 weken. Omleidingsroutes voor het verkeer worden
met borden aangegeven.
De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het asfalt op de rotondes en de nabij
gelegen (fiets)oversteken. Ook wordt de zichtbaarheid van de rotondes vergroot.
Fase 1: rotonde Zuiderdiep Nieuw-Buinen
Afgesloten voor al het verkeer van afsluiting 7 t/m 17 juni.
Fase 2: rotonde 1e Exloërmond en rotonde Valthermond
Afgesloten voor al het verkeer van 20 juni t/m 1 juli.
Fase 3: rotonde 2e Exloërmond
Afgesloten voor al het verkeer van 4 t/m 15 juli.

Open Tuin bij familie Klooster in
1e Exloërmond
Op beide Pinksterdagen 5 en 6 juni a.s. is er weer een Open Tuin bij Geert en
Ginie Klooster in 1e Exloërmond. Op beide dagen is Kwekerij Elzenhof aanwezig
met bijzondere vaste planten. Ook is er een expositie van Hand geverfde
stoffen, art quilts, hand gesponnen wol, schapenwollen objecten en wilgentenen
ornamenten. U bent welkom aan de Eerste Exloërmond 12
Over de tuin van de familie Klooster
Een tuin van 3000 m2 in het vlakke Veenkoloniale landschap, omgeven door een
windsingel met mooie doorkijkjes. De tuin is aangelegd in een natuurlijke stijl. Grote
borders in verschillende kleur nuances. Grote verscheidenheid aan vaste planten, één
jarigen en grassen. Meerdere borders in prairie sfeer. Kijk ook eens op
www.hondsrugtuin.nl

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Vrijdag 3 juni in het Dorpshuis aan de Hoofdstraat 58A in Exloo

Luisteren naar Drentse gedichten en verhalen door
Hennie Stokker-Stadman
Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957
E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

In juni 2022 vindt in de Provincie Drenthe ‘Gekleurd Grijs in Actie’ plaats.
Het is een maand met culturele activiteiten in heel Drenthe speciaal voor
senioren. Tijdens Gekleurd Grijs in Actie! in juni 2022 kunnen senioren in
heel Drenthe deelnemen aan workshops en rondleidingen in musea, maar
ook theatervoorstellingen of films bezoeken, dans- of muzieklessen volgen
en nog veel meer.
Een van de Gekleurd Grijs-activiteiten
is in Exloo op vrijdagmiddag 3 juni.
Hennie Stokker-Stadman zal die middag
haar zelfgeschreven Drentse gedichten
voordragen en Drentse verhalen
vertellen.
Hennie vertelt: ‘Ondanks, dat
velen mij kennen wil ik u wat meer
achtergrondinformatie over mijzelf
geven. Ik ben Hennie Stokker-Stadman
en woon in Exloo. Geboren (1956) en
groot gebracht in Anloo. Mijn man en ik
wonen al jaren in Exloo. Wij zijn beide
rasechte Drenten.
Mijn grote hobby is het schrijven
van verhalen en gedichten. Meestal
schrijf ik in mijn moederstaal, Drents.
Het is fijn om over de dagelijkse
gebeurtenissen te schrijven. Omdat ik
dit in het dialect doe, staan de verhalen
en gedichten dicht bij de mensen.

Deze laat ik ook wel horen tijdens een
voordrachtprogramma. Nu en dan
publiceer ik verhalen en gedichten.
Mijn boek ‘Vekaansiemeraokels’, staat
vol met vrolijke verhalen en gedichten
over de gebeurtenissen tijdens de
vakanties met onze kinderen.
Bij het Huus van de Taol ben ik lid van
een schrijfclub. Kortom, schrijven is
voor mij een mooie hobby! Graag vertel
ik u op vrijdag 3 juni wat meer over
mijn activiteiten én lees ik voor uit eigen
werk’.
Allen van harte welkom op 3 juni
a.s. De start is om 14.00 uur aan de
Hoofdstraat 58a (dorpshuis) in Exloo.
De toegang is gratis. Vooraf aanmelden
is niet nodig. Na het vertellen is er
uiteraard altijd gelegenheid om even met
elkaar in gesprek te gaan.

Halverwege het programma is er
een pauze met gratis thee/koffie.
Meekomende vrijwilligers/begeleiders
zijn ook van harte welkom. Ook
mensen die buiten Exloo wonen of hier
op vakantie zijn, zijn van harte welkom.

Mooie dames op canvas schilderen

Workshop Mixed Media in Hunebedcity in Borger
Op donderdag 7 juni a.s. kunt u in Borger aan de slag met Mixed Media.
Hiervoor gebruiken we verschillende soorten verf, stencils, stempels, losse
materialen en nog veel meer. Aan de hand van sjablonen en patronen
schildert u tijdens deze workshop een mixed media canvas met een mooie
dame naar keuze.
De kosten voor deelname zijn € 29,50
inclusief materiaal, koffie of thee en

huisgemaakte taart. In combinatie met
een High tea krijgt u € 10,- korting op

deze workshop. De workshop wordt
gegeven in Hunebedcity en is van
14.00 – 16.00 uur. Voor meer
informatie kunt u bellen of mailen met
Hunebedcity in Borger via 0599 – 85 56
84 of info@hunebedcity.nl

Aanmelden: willemmulder@xs4all.nl of 06 – 48 71 74 75

Pinksteren + Oekraïne in Odoorner Kerk
Al in 2020 wilden we met Pinksteren een bijeenkomst houden rondom kunst
in de kerk. Dat gaan we nu daadwerkelijk doen. Een aantal kunstenaars uit
Odoorn e.o. heeft werken gemaakt rondom het thema Verbindend Licht.
Het resultaat daarvan is vanaf maandag 6 juni te zien in de Oringer Kerk.
Tezamen met de tentoonstelling rondom de drukplaten van Ds. Van Lunzen
- deze tentoonstelling zal ook dit jaar door Marchinus Elting worden
samengesteld.
Op 2e Pinksterdag (6 juni) openen we
de tentoonstelling met een speciale
bijeenkomst. Van 14.00-15.00 uur. Met
de kunstenaars en Bertha de Lange.
Het is geen kerkdienst, maar wel een
bijeenkomst rondom de gedachte van
Pinksteren. Daaraan voorafgaand is er
vanaf 12.00 uur een informele lunch
in de kerk. Een ieder is daarbij van
harte welkom. Een vrijwillige bijdrage
is welkom - die zullen we besteden aan
boodschappen voor Oekraïne.
Aanmelden bij Willem Mulder op de
mail: willemmulder@xs4all.nl of

06 - 48717475. Vóór zaterdag 4 juni.
Dat brengt ons ook op het volgende
punt: de actie voor Oekraïne mag
op steeds minder aandacht rekenen.
Een natuurlijke reactie bij mensen:
de betrokkenheid in het begin is
heel groot, nu is het bijna 'normaal'
geworden en vervlakt de aandacht.
De nood is echter nog steeds heel erg
hoog. De verwachting is bovendien
dat die nog wel groter zal worden als
Poetin belangrijke zaken naar Rusland
gaat halen. Uithongeren is helaas een
beproefd oorlogsmiddel.

Net zoals de oorlog daar 'normaal'
is, zou het mooi zijn als het normaal
blijft om te delen van wat wij hier
hebben. Een ieder binnen zijn/haar
mogelijkheden. Het kleine is net zoveel
waard als het grote. Het gaat immers om
de intentie en bewustwording dat delen
een altijddurende houding kan zijn.
Vindt u het lastig om de spullen naar
de kerk te brengen, dan zijn er de
volgende mogelijkheden: we halen
de boodschappen op, of u maakt een
bedrag over onder vermelding van
boodschappen Oekraïne, dan doen wij
de boodschappen. Als u wilt dat de
boodschappen gehaald worden, dan
kunt u bellen met Willem Mulder: 06 –
48 71 74 75. Het rekeningnummer voor
uw bijdragen is: NL35 RABO 03 737 46
245 t.n.v. Wijkkas Odoorn. Graag tot 6
juni!
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Nieuwe college geïnstalleerd

Nieuw Coalitieakkoord: Samen denken & samen doen!
De lagere inkomens komen in
aanmerking voor kwijtschelding van
de gemeentelijke belastingen zodat die
minder lasten dragen. In 2023 verhogen
we de kwijtscheldingsnorm, voorlopig
voor één jaar, naar 130 procent van het
minimum. Dit vanwege de oplopende
kosten van onder andere energie en
voedsel, daarmee willen we de lagere
inkomens ontzien.

Samen denken, samen doen. Dat is de titel van het coalitieakkoord dat wij
afgelopen week in de gemeenteraad hebben vastgesteld. Het is een akkoord
op hoofdlijnen. Dat wil zeggen dat het de richting aangeeft maar dat er
nog geen dichtgetimmerde plannen in staan. Daar hebben we bewust voor
gekozen omdat we bij de uitwerking van onze plannen in gesprek willen
gaan en blijven met onze inwoners, ondernemers en organisaties.
Vijf partijen ingewikkeld? Dat valt
reuze mee!
Op het oog lijkt een coalitie van vijf
partijen erg ingewikkeld maar dat
valt reuze mee. Na het advies van de
onafhankelijke informateur zijn wij
bij elkaar gaan zitten. Al snel bleken
er meer overeenkomsten te zijn dan
tegenstellingen tussen onze ideeën
voor Borger-Odoorn. We vinden
het allen belangrijk dat iedereen mee
kan doen in onze gemeente. Of dit
nu gaat om scholing, werk, sport
of de toegankelijkheid van onze
voorzieningen: iedereen moet gelijke
kansen hebben. Daarnaast willen we een
gemeente zijn die naast haar inwoners
staat in plaats van tegenover onze
inwoners.
Om dit te bereiken willen we
voortdurend in contact staan met onze
inwoners. Hiervoor hebben we onder
andere het mailadres tiphetcollege@
borger-odoorn.nl in het leven geroepen.
Iedereen kan via dit adres ideeën
aandragen voor de toekomst van onze
gemeente.

We noemen daarbij de voorbeelden als
woningbouw, klimaat, energietransitie
en de invoering van de omgevingswet.
Onderwerpen die we als gemeente niet
alleen kunnen oppakken; hier hebben
we onze inwoners bij nodig.
Maar ook onze schoolgebouwen en
binnensport faciliteiten zullen we in
de komende jaren moeten renoveren
of vernieuwen. De achterstand in ons
wegenonderhoud willen we verder
inlopen. Extra aandacht willen we
geven aan onze voet- en fietspaden
en veiligheid van onze wegen. Op
advies van de Kinderraad maken we
ook werk van veilige fietsroutes van en
naar school en veilige zones rondom
scholen. Kortom, we hebben nogal wat
noodzakelijke ambities.

Inwoners zo min mogelijk belasten
Daar zijn kosten aan verbonden.
U als inwoner moet daar zo min
mogelijk mee worden belast. Dat
vraagt van het nieuwe college een
stabiel huishoudboekje. We kijken
waar het efficiënter kan en reserveren
voor grotere uitgaven. Op dit
Toegankelijke wethouders
moment hebben we te maken met
Een andere manier om dichter
een behoorlijke inflatie van meer dan
bij onze inwoners te staan is de
7%. Dat betekent dat we meer kosten
gebiedswethouder. We hebben de
maken dan gebruikelijk. We willen geen
vier leefgebieden van onze gemeente
onverwachte tegenvallers voor onze
verdeeld over de vier wethouders. U
inwoners en kiezen daarom voor een
hebt in uw leefgebied dus een eigen
constante verhoging van de OZB met
wethouder. Uw wethouder is uw
2,75% per jaar. Dit was tot 2018 de
aanspreekpunt en deze zorgt voor
gebruikelijke jaarlijkse inflatiecorrectie.
afstemming en samenwerking binnen de In de afgelopen jaren werd er soms
gemeente.
meer, soms minder verhoogd.
Gemiddeld 2,75% per jaar. Wij gaan
Grote uitdagingen
voor een constante lijn, zonder grote
We staan de komende vier jaar voor
schommelingen. Zo weet u waar u aan
grote uitdagingen. Voorop staat de
toe bent.
bestaanszekerheid van onze inwoners.

Alle ideeën vindt u op de website
U kunt al onze ambities lezen in het
coalitieakkoord, dat te vinden is op de
site van de gemeente. Hierin kunt u ook
lezen wat de portefeuilleverdeling is van
onze wethouders en de verdeling van de
leefgebieden onder de wethouders.
De nieuwe wethouders
Nadat we het coalitieakkoord in de
gemeenteraad hebben vastgesteld
zijn afgelopen dinsdag ook de nieuwe
wethouders geïnstalleerd. Wij wensen
Henk Zwiep (PvdA), Bernard Jansen
(LBO), Jeroen Hartsuiker (VVD) en
Ankie Huijing (CDA mede namens de
CU) heel veel succes met de uitvoering
van ons programma. Wij zullen ze
kritisch volgen, voeden met onze
ideeën en met ze debatteren over de
oplossingen die zij aandragen. We hopen
dat onze inwoners dat ook zullen doen.
Want we willen samen denken en samen
doen!
De fractievoorzitters:
Peter Zwiers (PvdA), Annemiek de
Groot (Leefbaar Borger-Odoorn),
Janny Hofsteenge (VVD),
Margreet Wegman (CDA) en
Erik Braam (ChristenUnie)
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IJS 9,PR .99
33
€

VOLKSWAGEN T-ROC 2.0 TSI
4Motion aut Sport navi/clima/pano
Juni 2018 - Wit/Zwart - Half leder
Benzine - Automaat - 22.125 km
Nieuwprijs: €43.440,-

Dinsdag 31 mei 2022

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN
UW AUTO!!

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

JS 9,I
PR .39
17
€

MAZDA CX-5 2.0 SAG 165 GTLuxury navi/leder/19”LM /clima/
trekhaak /clima/trekhaak
Mei 2018 - ROod metallic - Leder
Benzine - Handgeschaked - 48.984
km - Nieuwprijs: €42.550,-

IJS 0,PR .70
12
€

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

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 9,PR .39
12
€

DT T
R
WO ACH
RW
E
V

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

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,-

IJS 0,PR .40
30
€

IJS 0,PR .25
15
€

AUDI A1 Sportback 1.0 TFSI Adrenalin S-Line
navi/airco
Juli 2017 - Blauw/Zwart - Stof - Benzine
Handgeschaked - 37.309 km
Nieuwprijs: €25.340,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 0,PR .40
24
€

MERCEDES-BENZ B-KLASSE180
Activity Ed. navi/airco/cruise /
pdc/18”LM /pdc/18”LM - 90kW
(123PK) - Mei 2017 - Zilver metallic Leder - Benzine - Automaat - 12.141
km - Nieuwprijs: €35.740,-

IJS 9,PR .99
16
€

OPEL ASTRA 1.0 Online Edition
navi/clima
Februari 2019 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschaked 43.882 km - Nieuwprijs: €26.620,-

,IJS 9
00
PR .99
1
30
€

BMW 1-serie - 118i Automaat
High Exec. navi/leder/17”LM /
clima/camera
Juli 2020 - Zwart metallic - Leder
Benzine - Automaat - 34.733
33.297 km
Nieuwprijs: €43.220,-

IJS 9,PR .99
13
€

MERCEDES-BENZ C180 Business
Class Avantgarde navi/17”LM /
clima/pdc /clima/pdc
Januari 2012 - Zilver metallic
Half leder - Benzine - Automaat
128.373 km - Nieuwprijs: €42.920,-

IJS 9,PR .99
21
€

OPEL ASTRA Sports Tourer 1.2T
130PK Elegance 17”LM/Clima/
Navi - Juni 2020 - Blauw metallic
Stof - Benzine - Handgeschaked 27.360 km - Nieuwprijs: €31.770,-

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 .90
42
€

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

IJS 9,PR .89
14
€

DT T
R
WO ACH
RW
E
V

NISSAN MICRA 1.0 IG-T
N-Connecta airco/navi/16”LM
Mei 2019 - Zilver metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
44.523 km - Nieuwprijs: €22.120,-

IJS 0,PR .90
20
€

OPEL ASTRA Sports Tourer 1.2
Edition Plus navi/clima/cruise
/16”LM
Mei 2020 - Grijs metallic - Stof
Benzine - Handgeschakeld
27.375 km - Nieuwprijs: €29.520,-
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Circa 75 standhouders stonden op de braderie in
Odoorn
Voor de tweede keer in korte tijd
vond in Odoorn een braderie met
vlomarkt plaats. Ook deze keer
aan de Boshof en ook nu werd het
evenement door Huurkraam.nl
georganiseerd. Er waren afgelopen
zondag ongeveer 75 standhouders
aanwezig die van alles verkochten:
kleding, speelgoed, vis, snacks en
snoep. Op de vlomarkt waren veel
oude boeken te vinden, maar ook
cd’s, beeldjes en vazen.
Roelof Hofman van Huurkraam.nl was
redelijk tevreden over de dag. “Het was
leuk om weer te organiseren, maar in
tegenstelling tot de markt in Exloo was
het nu een stuk rustiger. Het weer was

toch wat minder, maar al met al waren
er toch redelijk wat bezoekers.”

(Week in Week uit / Gerry Grave)

Channelcity Soulflatters live in concert

a.s. Zaterdag 4 juni Live in Odeon Cultuurhuis in
2e Exloërmond

Zondag 28 augustus
Hunebed Highway Classic
vanuit Valthe
De inschrijving is
geopend! Zondag 28
augustus kan je definitief
met dikke letters in
jouw agenda noteren.
Wederom (toer)fietsen en
wandelen voor het Goede
Doel. Je kunt er een leuke
gezinsdag van maken ; we
hebben voor elk wat wils.
Gaat de één lekker
uitdagend fietsen, kan de
ander ontspannend gaan wandelen. En na afloop samen een
drankje doen. We hebben voor de toerfietsers de uitdagende
Hunebed Highway Classic over de afstanden 65, 95 en 155
km, voor de MTB-ers hebben we een mooie tocht over 30 en
50 km. Voor de wandelaars zijn er routes van 5, 10,15, 20 en
30 km.
Voor meer informatie en ook om je in te schrijven:
www.goededoelenvalthe.nl

a.s. Zaterdag spelen de Channelcity
Soulflatters in het prachtige Odeon
Cultuurhuis in 2e Exloërmond.
Tijdens het Live-Concert hoor
je prachtige soulmuziek van o.a.
Aretha Franklin en The Pointer
Sisters. Tickets kun je bestellen via
de website van Cultuurhuis Odeon:
www.odeoncultuurhuis.nl
Wanneer je ‘jaren zestig’ en ‘Stadskanaal’
zegt, dan heb je het over de beatkelders
van de Philipsflats. Enerzijds gebruikt
als repetitieruimte voor muzikanten
van verschillende bands, anderzijds
als jeugdhonk waar de jeugd zich kon
vermaken met het luisteren naar muziek
en het drinken van een drankje. Kortom
gezelligheid. Wij: Jeannette Beer, Linda
von Stein, Yvonne & Magda Coenraad
en vele leeftijdgenootjes uit die tijd,
waren nog te jong om hieraan mee te
mogen doen. Maar wel stiekem kijken
en ooit…
Door de jaren heen is eenieder zijn
eigen weg gegaan. Jeannette, Linda,
Yvonne en Magda, hebben veel
ervaring op mogen doen in de muziek.
Ze hebben hun stemmen kunnen
ontwikkelen door te zingen in diverse
bands met verschillende muziekgenres.
Op muzikaal vlak komen de dames
elkaar na jaren weer tegen en

ontdekken ze al gauw dat soul een
gedeelde liefde is. Het tijdperk van
de flats komt veelvuldig ter sprake en
het warme gevoel van samen zijn en
gezelligheid komt naar boven en “ooit”
is aangebroken. Channelcity Soulflatters
is geboren!
Herinneringen komen tot leven bij
nummers van o.a. Aretha Franklin,
Wilson Pickett, The Pointer Sisters en
Solomon Burke.
Je wordt regelrecht teruggeworpen in
de tijd door de vierstemmige soulvolle
close harmony en authentieke groovy
muzikale begeleiding. Laat je meenemen
door Channelcity Soulflatters en beleef
deze bijzonder mooie tijd opnieuw,

terwijl je luistert, geniet en waarschijnlijk
niet kunt blijven zitten. Bet your feet got
to move!
Wie zijn de Channelcity Soulflatters?
Jeannette Beer (Zang) Linda von Stein
(Zang) Yvonne Coenraad (Zang) Magda
Coenraad (Zang) Bert Beijersbergen
(Gitaar) Frans Jeurink (Fender Bass)
Peter van Rees (toetsen) Bé Hooiveld
(drums). De band speelt dus op zaterdag
4 juni a.s. in Odeon Cultuurhuis in
2e Exloërmond. Kaarten kan men
bestellen via de website van Cultuurhuis
Odeon: www.odeoncultuurhuis.nl. Dit
is de premiere van dit project. Er volgen
nog meerdere optredens.

Leer o.a. de tango dansen in Valthe

Actiemaand Gekleurd Grijs in het teken van kunst
voor senioren
Meerdere activiteiten in Borger-Odoorn en Aa en Hunze

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

In juni staat Drenthe in het teken van kunst en cultuur voor senioren.
Honderd organisaties en kunstenaars nodigen ouderen uit om onder
professionele begeleiding deel te nemen aan muziek-, dans- , theater- en
beeldende kunst activiteiten. Ook yoga, architectuur en seniorenfitness
staat op het programma. Onder de titel Gekleurd Grijs vinden workshops,
rondleidingen en demonstraties plaats. Van een zelfportret maken in het
Drents Museum tot poppenspel in Oma’s schouwburg in Sleen en van zijde
schilderen in Emmen tot zomerlimonade maken van bloesems in Tynaarlo
of leer de tango dansen in Valthe. Op de website www.gekleurdgrijs.nl heeft
Stichting Kunst & Cultuur alle activiteiten bijeengebracht.
Met het project Gekleurd Grijs maakt
Drenthe zich sterk voor kunst- en
cultuuractiviteiten voor ouderen. Na
twee coronajaren wordt het project dit
jaar in juni georganiseerd. Hierdoor
hoopt de organisatie dat ook de
ouderen die nog voorzichtig waren
met groepsactiviteiten de kans grijpen
om weer op pad te gaan en actief deel
te nemen aan het sociale en culturele
leven. Kinderen van senioren kunnen

trouwens ook aan Gekleurd Grijs mee
doen. De organisatie stimuleert hen om
samen met vader of moeder op pad te
gaan.
“Deelnemers worden tijdens de
activiteiten uitgedaagd en geprikkeld,
waardoor ze trots zijn op het
eindresultaat. De positieve werking
op gezondheid en geluk die kunst en
cultuur brengen zijn daarbij mooie

effecten”, zegt projectleider Katja
Draper. “Deelname aan de activiteiten
biedt kans om je creatieve talent te (her)
ontdekken en contact te maken met
andere deelnemers. Bijzonder waardevol
in deze onzekere tijden”.
Kaartenactie
Stichting Kunst & Cultuur begint ook
een nieuw experiment. De organisatie
heeft aan de flyer met informatie over
Gekleurd Grijs een kaartje bevestigd
waarin een senior gestimuleerd wordt
een andere senior uit te nodigen voor
een activiteit. “We vinden het zo
belangrijk om mensen weer samen
te brengen”, zegt Katja Draper. “We
hopen dat de kaarten aanleiding zijn om
tot gesprekken te komen en natuurlijk
om samen deel te nemen aan één van de
vele mooie activiteiten”.
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Volksmuziekmiddag
samen met vrouwenkoor
Leedvermaak(t)

Vrouwenkoor
Leedvermaak(t) uit
Borger gaat optreden in
Westerbork
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“Samen zijn we sterk”
Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend en voor wie hij was, delen wij u mee
dat is overleden mijn lieve man, vader, schoonvader en opa
Met droefenis hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van onze voormalige hoofdtrainer en erelid

Wim van den Heuvel
Wim kwam in 1979 als hoofdtrainer bij onze vereniging
in dienst om dit vervolgens in 1999 te beëindigen
Een twintigjarig diensverband bij een en dezelfde
vereniging . Een unicum in de voetbalwereld.
In onze herinnering zal Wim voortleven als een
gedreven, gemotiveerd, maar vooral sociaal mens
met een blauw wit hart.

Hendrik Smeman
Henk
* 10 oktober 1935

Rikie Smeman-Wessels
Henk en Agnes
Henk en Nicky
Frans
Jessica en Benny

De vereniging wenst Wil, de kinderen en
verdere familie heel veel sterkte bij de verwerking
van dit enorme verlies

Albertje en Erik
Sandra en Pim
Inge en Stan

vv Valthermond

Samenkomst van
‘Lichtdenker’ in Gieterveen
Zondagmiddag 5 juni a.s. vanaf 15.00 uur is er in het
kleine kerkje te Gieterveen weer een samenkomst van
‘Lichtdenker’.

Een heerlijk middagje volksmuziek met De
Stroomdalkapel en Vrouwenkoor Leedvermaak(t)
op zondagmiddag 12 juni a.s. in Westerbork
Het zomerconcert vindt die middag plaats in
Zalencentrum Meursinge in Westerbork.
De Stroomdalkapel speelt Böhmische en Mährische
muziek (Tsjechische Volksmuziek) en het koor uit
Borger brengt voornamelijk Nederlandse liedjes ten
gehore. Het begint om 14.00 uur en als u vantevoren
reserveert kost een kaartje € 10 en aan de zaal betaald u
€ 12,50. Reserveer tijdig want vol = vol. Reserveren kan
via 0593 56 52 53 of 0593 33 12 26.

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

Heb je behoefte om even stil te staan bij het leven en tot rust te
komen in een positief moment? Weet je dan welkom bij deze
samenkomst.
Overkoepelend thema van de samenkomsten is: “Leven,
Licht en Liefde”. Lichtdenker is een jonge, spirituele, religieoverstijgende organisatie die met veel zang en muziek, door
diverse werkvormen en door samen te “zijn” het leven wil
vieren, en mensen een hart onder de riem wil steken in een
soms moeilijke tijd.
Door deze activiteiten wil Lichtdenker mensen bemoedigen, en
oproepen tot een leven vanuit universele liefde.

Familieberichten kunt u
inleveren tot zaterdag
16.00 uur bij de Bruna
in Borger.

† 24 mei 2022

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Siersteenlaan 281
9743 EN Groningen

Week in Week uit

VV GIETERVEEN 60 JAAR!

Mede-oprichter van VV Gieterveen Albert Kupers (88)

‘Eenheid en saamhorigheid binnen het dorp is van groot belang’
door Jan Johan ten Have
GIETERVEEN - Zelf is hij al zijn hele leven voorvechter van eenheid en
saamhorigheid binnen de dorpsgemeenschap. De inmiddels 88-jarige Albert Kupers
is van jongs af wars van versplintering en verdeeldheid door verzuiling. “Het is
belangrijk om in het dorp met elkaar de schouders eronder te zetten.”, vindt hij.
Toen Kupers in 1962 werd gevraagd om zich in te zetten voor de oprichting van een
voetbalclub in Gieterveen, zei hij dan ook vol overtuiging ‘ja’.
Eigenlijk was Gieterveen een handbaldorp.
De plaatselijke handbalclub Vlugheid en
Kracht presteerde heel goed, speelde zelfs
nog eens om promotie naar de landelijke
hoofdklasse. Toen halverwege de vorige
eeuw handbal veranderde van veldsport in
zaalsport, betekende dit het einde voor de
hoogtijdagen van handballend Gieterveen.
“Hier is immers geen sporthal. Dan zouden
we ver van eigen dorp moeten gaan spelen,
maar dat werkt natuurlijk niet voor een
dorpsclub”, vertelt Kupers.
De Gieterveensters Harm Kaspers, Jacob
Aalders, Rem Oosting, meester Meindert
Jager en Albert Kupers besloten daarop
zich in te zetten voor de oprichting van een
voetbalclub die zou kunnen gaan spelen
op het voormalig handbalveld. Op 6 juni
1962 vond de oprichtingsvergadering van
voetbalvereniging Gieterveen plaats in het
café van Dirk en Hillie Zwiers. “Het mooie
aan dit initiatief vond ik dat de voetbalclub
ontstond uit verschillende geledingen binnen
het dorp, het was een vereniging van en voor
iedereen”, vertelt Kupers. De vereniging
kreeg dan ook zowel een zaterdag- als een
zondagafdeling, in die tijd nog best bijzonder.
Zaterdagverenigingen waren er sowieso niet
veel te vinden in de omgeving, daarom trok
het zaterdagvoetbal in Gieterveen spelers uit
een grote regio die niet op zondag mochten
of wilden voetballen.”

Heel elftal in één auto
Kupers zelf was 28 jaar toen de club werd
opgericht. Hij had zelf nooit gehandbald,
maar ging nog wel voetballen. Hij speelde
zelfs nog even in het eerste zaterdagelftal,
maar stapte snel over naar het tweede. Ook
was hij actief in het jeugdvoetbal. Zo was
Kupers chauffeur tijdens uitwedstrijden.
Hij vertelt: “In die jaren had nog lang niet
iedereen een auto. Wij wel, een Citroën Ami
Break bestelauto om precies te zijn. Daar
kon - met veel passen en meten - precies
een heel jeugdelftal in. Zo reden we voor
uitwedstrijden helemaal naar onder meer
Schoonebeek en Klazienaveen.”
VV Gieterveen begon op het voormalige
handbalveld aan de Meertensweg, destijds
nog een zandpad. Het veld voldeed eigenlijk
niet aan de minimale maatvoering die de
KNVB had vastgesteld voor voetbalvelden,
daarom moest de club jaarlijks dispensatie
aanvragen bij de bond. Een eigen kleeden wasgelegenheid was er niet, daarvoor
mochten de spelers gebruikmaken van het
achterhuis van de familie Zwiers.
Tot op de dag van vandaag is Kupers trouw
betrokken bij VV Gieterveen. Momenteel
speelt zijn kleinzoon Bert Kupers in het
vlaggenschip van de club en hoewel het lopen
de laatste jaren wat minder gaat, begeeft hij
zich nog graag op zondagmiddag naar De
Hoogkaamp om de verrichtingen van Bert en
zijn ploeggenoten aan te moedigen.”

Albert Kupers was één van de oprichters van VV Gieterveen (Foto: Jan Johan ten Have)
Over 60 jaar
Tot slot wil Kupers nog graag iets kwijt. Want
als het zo doorgaat, heeft hij er een hard
hoofd in da VV Gieterveen het nog eens
zestig jaar volhoudt. En dat heeft niks met
het dorp, de club of de mensen te maken:
“Als de gemeentepolitiek van Aa & Hunze
zo doorgaat, zal ons dorp doodbloeden. Er
zijn tientallen jongeren uit ons dorp die hier

graag willen blijven wonen, maar er is voor
hen geen woonruimte. Hoewel, grond om op
te bouwen is er voldoende, maar de gemeente
houdt dit tegen. Op het raadhuis van Aa &
Hunze kijken ze alleen naar Gieten, Rolde en
Annen. Mag er in Gieterveen niet bijgebouwd
worden, dan dreigt dit de doodsteek te
worden, niet alleen van onze voetbalclub,
maar van ons hele dorp!”

Week in Week uit

VV GIETERVEEN 60 JAAR!

Voorzitter Mark Roossien van VV Gieterveen

‘VV Gieterveen is al zestig jaar een gezellige dorpsvereniging’
door Jan Johan ten Have
GIETERVEEN - Met zijn 33 jaar is hij een opvallend jeugdige voorzitter. Toch
is Mark Roossien al één van de oudgedienden binnen het zeer jonge bestuur van
voetbalvereniging Gieterveen. Het oudste bestuurslid is net over de veertig. Samen
geven zij sturing aan de club, waarover Roossien zegt: “VV Gieterveen is al zestig jaar
een gezellige dorpsvereniging.”
Mark Roossien is een echte Gieterveenster.
Hij woont er al zijn hele leven en voetbalde
vanaf zijn jongste jeugd bij de club waarvan
hij nu voorzitter is. “Voor het eerste elftal
was ik gewoon niet goed genoeg, daarom
ging ik in het derde voetballen. Echter, al
op mijn negentiende liep ik een ernstige
enkelblessure op, waardoor ik moest stoppen
met voetballen”, vertelt hij.
Scorende keeper
Na een paar jaar niks, wilde hij toch weer
graag wat meer betrokkenheid bij de club.
In 2011 kreeg Gieterveen - na een paar jaar
afwezigheid - weer een standaard-eersteelftal. Mark werd leider van dit team. Hij
vertelt: “We hadden een goede generatie
jeugd op aanwas. Die wilde de club goed
laten rijpen bij de junioren. Na enkele
jaren zonder standaard-eerste, bracht de
club deze generatie in 2011 over naar de
senioren. We begonnen in de vijfde klasse
en promoveerden in seizoen 2015-2016.”
Geheel in clubtraditie gebeurde dit zonder
kampioenschap, in de nacompetitie werd PJC
uit Nieuwe Pekela aan de zegekar gebonden.
“Het was een heel bijzonder seizoen met
een aaneenschakeling van onverwachte en
memorabele gebeurtenissen. Hoogtepunt was
wat mij betreft de wedstrijd waarin keeper
André van Dijken in de slotseconden bij een
0-1 achterstand mee naar voren ging en de bal
met een omhaal tegen de touwen schoot. We
pakten een punt dat we op dat moment heel
goed konden gebruiken.” Gieterveen ging een
klasse omhoog en ontwikkelde in de jaren die

volgden tot een stabiele vierdeklasser. “Voor
een dorpje met 925 inwoners is het een hele
prestatie om al zo lang op vierdeklasseniveau
te spelen”, vindt hij.
De schouders eronder
In 2018 hing Mark de leidersjas aan de
wilgen, maar het niets doen beviel hem toch
niet. Daarom zei hij ‘ja’ toen hij gevraagd
werd voor het clubbestuur. Sinds oktober
hanteert hij er de voorzittershamer. En dat
doet hij met veel plezier: “Spelers, supporters,
vrijwilligers en bestuursleden, iedereen is
hier gelijk en niemand heeft statuur, ook
de voorzitter niet. In een klein dorp als
Gieterveen moet je vooral weten wat je aan
elkaar hebt en beseffen dat je met elkaar
de schouders eronder moet zetten om iets
voor elkaar te krijgen. En dat besef leeft
hier, dat vind ik het mooie aan deze club.
Zelfredzaamheid is de ruggengraat van onze
vereniging. Zo is onze onderhoudsploeg
hier dagelijks te vinden. Met een man of
tien zorgen ze ervoor dat sportpark De
Hoogkaamp er altijd pico bello bij ligt.”
Want dat mag gezegd worden: het
voetbalcomplex ziet eruit om door een
ringetje te halen. En dat is zeker niet altijd zo
geweest. Mark: “Door afwateringsproblemen
lag ons hoofdveld er jarenlang erg slecht bij.
De veldrenovatie duurde maar liefst drie jaar,
maar het resultaat mag er zijn.” De kantine
van de club is gevestigd in het dorpshuis. De
voetbalvereniging prijst zich gelukkig wel de
vrije hand te hebben om deze ruimte naar

“Zelfredzaamheid is de ruggengraat van onze vereniging”, zegt voorzitter Mark Roossien
(Foto: Jan Johan ten Have)
eigen inzicht aan te kleden in de sfeer van
een voetbalkantine. En zijn er eens andere
groepen die de kantine willen gebruiken, dan
is de ruimte beschikbaar als MFC.
Walking football
Gieterveen heeft momenteel twee eigen
seniorenelftallen. In samenwerking
met VV Gasselternijveen en GKC uit
Gasselte is samenwerkingsverband SJO
ZVC ‘14 in het leven geroepen. Onder
deze vlag opereren diverse damesteams
en alle jeugdteams. Bij de junioren is het
uitgangspunt dat de onderbouw - tot en met
11 jaar - op eigen complex traint, terwijl de
bovenbouw gecombineerd traint. Dankzij
deze samenwerking kan zo veel mogelijk
jeugd in teams van eigen leeftijd voetballen.
Ook is er sinds 2019 een 60+ team actief
in walking football. Deze ploeg traint op
donderdagochtend en speelde onlangs voor
het eerst een oefenwedstrijd.

“Het is niet de bedoeling om competitie te
gaan spelen, walking football is veel meer
bedoeld als sociaal initiatief, om onderlinge
contacten te versterken en om zestigplussers
in beweging te houden. Dat lukt in sommige
gevallen nog vele jaren. Het oudste spelende
lid Joop Sanders is inmiddels 74 jaar.”
Mark Roossien zegt trots te zijn op deze
leuke, gemoedelijke club, die onder meer
dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de
bijdragen van de 156 leden van de Club van
25 in de been kan blijven. De ambities van
de vereniging? “Met mensen die binding met
onze club hebben op sportief gebied het
hoogst haalbare bereiken. We hopen dat we
nog heel lang kunnen blijven doen wat we
doen. Want de voetbalvereniging is van heel
groot belang voor de sociale samenhang in
ons dorp.”

Week in Week uit

VV GIETERVEEN 60 JAAR!

Echte Gieterveenster Roel Drent jarenlang veel scorende spits in Gieterveen 1

‘Promotie met het eerste op mijn 44e, dat was wel heel bijzonder’
door Jan Johan ten Have
GIETERVEEN - Hij is geboren en getogen in Gieterveen, doorliep alle jeugdelftallen
en speelde er tot op hoge leeftijd in het eerste elftal. Roel Drent (51) was jarenlang
de veel scorende spits van Gieterveen 1. “In mijn laatste jaar, seizoen 2015-2016,
promoveerden we. Promotie met het eerste op mijn 44e, dat was wel heel bijzonder”,
vertelt de bescheiden veehandelaar.
Een groot deel van zijn leven speelde en
speelt zich af op sportpark De Hoogkaamp.
Roel kreeg het voetballen met de paplepel
ingegoten, want vader Meint voetbalde in de
jaren zeventig vele jaren in Gieterveen 1. En
al op jonge leeftijd liet Roel zien dat ook hij
een heel aardig balletje kon trappen. Met een
mooie lichting A-junioren - met onder meer
Dirk-Jan Keizer, Jan Dijkhuizen, Ger Eling,
Joop van Gogh en Albert Zwinderman werd hij twee keer kampioen, waarna dit elftal
in 1989 de overstap maakte naar het eerste.
Tot 2008 bleef dit team voor een groot
deel intact en werden er mooie prestaties
neergezet, waaronder drie promoties, altijd
via de nacompetitie. In 1995 promoveerde
het vlaggenschip van Gieterveen van de 3e
naar de 2e klasse van de Drentse Voetbal
Bond (DVB) na winst op Buinen. Nadat
de DVB in 1996 werd opgeheven, kwam
Gieterveen terecht in de 6e klasse KNVB. Uit
die klasse promoveerde het een jaar later. En
in 2001 volgde wederom een promotie, van
de 5e naar de 4e klasse KNVB, na winst op
Kwiek.
Topscorer van de Kanaalstreek
Het seizoen 1994-1995 is voor Roel
zonder twijfel het meest succesvolle
uit zijn loopbaan. De snelle, technische
spits - altijd goed voor een stuk of 15, 20
goals per seizoen - scoorde maar liefst
37 keer. Daarmee werd hij Topschutter
van de Kanaalstreek. Het leverde hem
een uitnodiging op voor Regioteam De

Kanaalstreek. Onder de bezielende leiding
van coach Harm Scheper speelde hij tegen
het FC Twente met legendarische namen
zoals Sander Boschker, Michael Mols,
Juul Ellerman, Michel Boerebach en Paul
Bosvelt. De wedstrijd ging met 8-2 verloren.
Eén moment zal hij nooit vergeten. Over
deze actie schreef de verslaggever van De
Kanaalstreek: ‘Op slag van rust kreeg Roel
Drent de ideale mogelijkheid om zijn goaltje
mee te pikken. De meestal zo trefzekere
Topschutter van de Kanaalstreek kwam
voor een leeg doel te staan, maar mikte de
bal rakelings langs de kruising.’ In datzelfde
seizoen presteerde Gieterveen 1 opvallend
goed in de beker. Het team wist in de derde
ronde zelfs Zuidlaren uit het toernooi te
spelen door met 3-2 van deze derdeklasser te
winnen.
Mooiste herinnering
In 2008 besloot VV Gieterveen tijdelijk
verder te gaan zonder standaardelftal. De
succesvolle generatie nam afscheid en voor
het aanstormend talent was het beter om
nog een paar jaar te rijpen bij de junioren.
In 2010 kwam er een nieuw, zeer jong eerste
en Roel besloot om nog een jaartje mee
te doen om zijn ervaring met de nieuwe
generatie te delen. Wat hij toen nog niet wist,
was dat trainer Arjan Doldersum in 2014
opnieuw een beroep op hem zou doen. Op
zijn 43e speelde Roel nog een heel seizoen
als basisspeler en het seizoen daarop zat hij
op de bank. Hij maakte wel zijn minuten en
droeg zo op zijn 44e nog bij aan de promotie

Roel Drent, bescheiden veehandelaar en voorheen veel scorende en technische spits (Foto: Jan Johan ten Have)
naar de vierde klasse, het niveau waarop
Gieterveen 1 nog altijd actief is: “Dit is wel
mijn mooiste herinnering.”
Gieterveen-Oud BV Veendam
Wie Drent op voetbalschoenen in actie
wil zien, doet er goed aan om tijdens het
jubileumweekend op vrijdagavond naar De

Hoogkaamp te komen. Want dan speelt hij
met een gelegenheidsteam van Gieterveen
tegen oud BV Veendam met in de gelederen
naar verwachting onder meer Angelo
Cijntje, Marnix Kolder, Armand McAndrew,
Gerard Wiekens Henk de Haan en oudGieterveenster Bert Meertens. Deze wedstrijd
begint om 19.00 uur.
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Ze woonden 40 jaar in Borger-Odoorn

Cees and Sanny Neuman wonen sinds
2016 in Zweden
Wij, Cees en Sanny Neuman, hebben
vanaf 1972 in Drenthe gewoond, waarvan
40 jaar Borger-Drouwen-Borger. We
hadden gehoord en gelezen dat Bart
Eysink Smeets in 2019 een steen vanuit
Borger naar Åland heeft gebracht.
Wij wonen sinds Juni 2016 in Zweden en
waren voor een paar dagen op bezoek op
Åland en vonden dat zo’n leuk verhaal dat we
op zoek zijn gegaan naar deze steen…! Met
behulp van medewerkers uit de bibliotheek
van Mariehamn hebben we deze gevonden.
Het voelde zo vertrouwd… een stukje
Borger…Zoals jullie zien staat deze op een
mooie plek met uitzicht over water in plaats
van zand.

Op dinsdag 24 mei jl. was er een klassiek
concert bij woonzorgcentrum De Herik
in Borger. Het ensemble Carla Bos
en Wendy Rijken (beiden harpisten),
trad er op. Dat deden de vrouwen bij
alle instanties van zorggroep Icare in
Drenthe. Ze speelden werken van onder
meer Pachelbel, Händel, Beethoven en
Schubert.

Na de corona periode heeft Christine Voskuil van ATZOD er weer zin in! Kijk op de
website argentijnse-tango-zodrenthe.nl, of scan de onderstaande QR code.
Argentijnse Avond 3 juni Valthe
Om u een volledig beeld van de charmes van
deze dansvorm te geven, organiseert ze op 3
juni een Argentijnse Avond in het dorpshuis
van Valthe. Demonstraties, workshops,
een presentatie met foto's en films uit de
geschiedenis en een demonstratie die het
verschil met de ballroom tango laat zien.

workshops. Dit weekend vindt plaats in De
Meulenhoek/ Restaurant Bij Els in Exloo.
Opgave voor 21 juni!

Ingezonden brief | Mfc de Spil
Mfc de Spil te Gasselternijveen, ooit verkozen tot dorpshuis van het jaar in de provincie
Drenthe. Niet verwonderlijk wanneer je bedenkt dat de voormalige beheerster die
onlangs met pensioen is gegaan heel haar ziel en zaligheid aan de Spil verkocht. En
hoewel zij voor slechts 20 uur in de week op papier stond, bracht zij er eigenlijk al
haar vrije tijd door. Niet zelden maakte zij werkweken van meer dan 60 uur. Vind
tegenwoordig maar eens zo’n gek…
Naast het aansturen van de vrijwilligers stak zij zelf ook flink de handen uit de mouwen.
Daarnaast hield ze zich voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
Kortom zij heeft er voor gezorgd dat het dorpshuis de Spil tot grote hoogte is gegroeid.
Dankzij haar geniet het dorpshuis in de gehele regio maar ook daar buiten grote
bekendheid.

Ze genoten echt en we zorgen er met ons
aanbod activiteiten voor dat er net een beetje
extra voor hen is”, sprak Nijs.
Ook verzorgden ze nog een optreden in
woonzorgcentrum Dekelhem in Gieten.
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Geslaagde Dagtocht Seniorenvereniging
Borger e.o

Het MFC de Spil heeft veel te bieden. Nieveensters vinden er hun vertier. Naast
kinderopvang en onderwijs biedt het plaats aan de bibliotheek, de sociale huiskamer
maar ook instellingen als Buurtzorg, Drenthe College met hulp aan laaggeletterden, het
dorpsloket, de historische vereniging, diverse gebruikersgroepen met activiteiten als
biljarten, dansen, kaarten, koersbal, toneel en zingen. Teveel om op te noemen, kortom
het bruist er van energie. Niets was te gek en de Nieveensters werden eigenlijk op al hun
wenken bediend, ze zijn zogezegd verwend.
Maar sinds korte tijd rommelt het er wat het beheer betreft. Door pensionering moest
er opnieuw in de vacature van coördinerend beheerder worden voorzien. Deze werd
uiteindelijk gevonden maar keerzijde is dat de nieuwe beheerster nu opgescheept zit met
de erfenis van de vorige beheerster en onmogelijk kan brengen wat haar voorganger
bracht. Zij houdt zich vast aan de 20 uur die hiervoor beschikbaar is. Volkomen terecht!
Het betekent simpelweg dat gebruikersgroepen meer zelfvoorzienend moeten zijn. Dat
wordt niet door iedereen gepikt, sterker nog het heeft geleid tot kwade gezichten zelfs zo
dat er een onwerkbare situatie is ontstaan, de zaak is geëscaleerd en de beheerster zich al
na 4 weken genoodzaakt voelde haar proeftijd voortijdig te beëindigen. En dat is triest!

Op dinsdag 18 mei was het jaarlijkse
uitstapje van de seniorenvereniging
Borger e.o. Na 2 jaar geen reisje hebben
kunnen maken ivm Corona was het
eindelijk zover we mochten weer. Met
31 personen vertrok de bus vanaf het
Hunzehuys en via een mooie toeristische
route waren we om half 11 in Hellendoorn
bij museum Oald Heldern. Daar stond de
koffie klaar en volgde een rondleiding.
Na een goed verzorgde broodmaaltijd
in Luttenberg bezochten we daarna een
Klompenmakerij. Op humoristische wijze
vertelde de klompenmaker over zijn vak en
gaf een demonstratie. Het pronkstuk van
zijn werk was de Nachtwacht uitgebeeld in
kleine miniklompjes. Prachtig om te zien. Via
een mooie route terug waren we om half zes
weer terug in Borger. De seniorenvereniging
Borger e.o. kijkt terug om een mooi seizoen
en op dinsdag 13 september begint het
seizoen 2022/2023 weer. Wij starten dan met

Argentijnse Tango in Valthe en Exloo

Exloo Weekend Argentijnse Tango
23-25 september
Heeft u al wat ervaring in de Argentijnse
Tango, dan kunt u deelnemen aan een uniek
weekend in Exloo waar u grote stappen
voorwaarts kunt maken tijdens vijf intensieve

Harpisten traden op in De Herik in Borger
en Dekelhem in Gieten

De Stichting Muziek in Huis tekende voor de
organisatie en is onderdeel van Icare. Odeke
Nijs is dagbestedingscoach bij De Herik en
sprak van een heel leuke middag. Het duurde
een uurtje en ongeveer vijftien bewoners
plus een stagiaire waren erbij aanwezig. De
bewoners genoten er met volle teugen van.
“Dit is hartstikke leuk voor de bewoners.

Dinsdag 31 mei 2022

Moraal van dit verhaal is dat wanneer gebruikersgroepen in Gasselternijveen niet meer
empathie gaan tonen elke toekomstige nieuwe beheerder het op voorhand al moeilijk
krijgt en gedoemd is te mislukken. M.a.w. Nieveensters zullen moeten inzien dat ze nooit
meer een beheerder krijgen die dag en nacht beschikbaar is voor het dorpshuis.
Zelf de handen uit de mouwen steken is het parool.
Gasselternijveen, 26 mei 2022.
Douwe Duursma

Gezellige rommelmarkt in 1e Exloërmond
een optreden van The Neighbour Sisters.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Uitslagen Bridgeclub Welzijn Ouderen
Borger
De Uitslag van 27 Mei 2022 in het Hunzehuys te Borger.
A Lijn:
1e plaats:		
2e plaats		
3e plaats:		
4e plaats:		
5e plaats:		

Egbert v d Scheer & Laurence Rozijn
Ina Prins & Lammy Kinds 			
Jenny Galetzka & Rieky Zinger 		
Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen
Tinus Zinger & Geert Boekholt 		

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

61,55%
59,49%
58,42%
57,53%
56,90%

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

Op Hemelvaartsdag vond rondom dorpshuis De Badde in 1e Exloërmond de
rommelmarkt plaats. Tientallen bezoekers kwamen eropaf. De rommelmarkt duurde
niet heel lang, maar was wél leuk en heel gezellig.
Net als jaren geleden toen de basisschool
nog in het dorp was gevestigd. Toendertijd
werden ook regelmatig rommelmarkten
georganiseerd.
“Zulke activiteiten zijn heel belangrijk voor
het dorp”, stelde Mirjam Rengers van de
Activiteitencommissie 1e Exloërmond. Ze
vindt het belangrijk dat er regelmatig leuke

activiteiten worden georganiseerd. Samen
met enkele dorpsgenoten en leden van de
activiteitencommissie is het een geslaagde
dag geworden. Er gingen uiteraard enige
voorbereidingen aan vooraf, maar dat leverde
op dat er zestien standhouders uit het dorp
en omliggende dorpen waren. Ze kregen
alleen een gratis standplaats van vijf meter.
(Week in Week uit / Gerry Grave)
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Dinsdag 31 mei 2022

HET ZIT ER OP! VALTHER BOYS SPEELDE LAATSTE WEDSTRIJD

Het zit erop voor Valther Boys

Afgelopen zondag kwam er een einde aan decennialang competitievoetbal in de
standaardklassen voor Valther Boys. De groen-witten fuseren met ingang van komend
seizoen met HOC uit Exloo en Odoorn en zullen onder de naam HOVC gaan spelen.
In Gasselte vond de laatste wedstrijd van Valther Boys 1 ooit plaats. Meevaller was dat
met 5-3 werd gewonnen.

Het was een beladen dag met allerlei
activiteiten: een heerlijke lunch in de kantine,
met de spelersbus van FC Emmen naar de
wedstrijd en na afloop een afscheid in de
kantine met muziek een heerlijk buffet. Voor
velen was het ook een heel emotionele dag.
De spelers leken er geen last van te hebben,
want stonden al snel op een 2-0 voorsprong.
Joram Muntinga had er na acht minuten al
twee inliggen. Daarna kwamen de Gasselters
door Grieto Korthuis en Ricardo van der
Werf terug tot 2-2. Na rust was het de beurt
aan Joël Eggens. Hij trof twee keer achter
elkaar doel. Van der Werf verkleinde de
achterstand en de laatste treffer ooit voor
Valther Boys 1 werd door Joram Muntinga
gemaakt.
Zo kwam er een einde aan Valther Boys 1.
De ploeg staat op de zevende plaats in de
zondag vijfde klasse D. Na volgende week
kan die klassering nog veranderen in zes of

acht, omdat GKC en Witteveense Boys nog
in actie komen.
GKC-Valther Boys 3-5
3. Joram Muntinga 0-1, 8. Joram Muntinga
0-2, 25. Korthuis 1-2, 44. Van der Werf 2-2,
57. Joël Eggens 2-3, 78. Joël Eggens 2-4, 90.
Van der Werf 3-4, 90. Joram Muntinga 3-5.
GKC: De Vries; Van het Hof (75. Twan
Veldman), Hogenboom en Pit; Sander
Niemeijer, Schuiling, Lubbers (50. Van
Oostrom) en Van der Helm; Korthuis, Van
der Werf en Musch (60. Thijmen Niemeijer)
Valther Boys: Mestemaker; Van Emst,
Robin Eggens (55. Hermans, 73. Dam),
Ottens en Nijhoving; Remon Muntinga (55.
Bergmeester), Basilius Dellas en Middeljans
(65. Van Dalen); Dionysios Dellas (55. Van
der Scheer), Joram Muntinga en Joël Eggens.
(Week in Week uit / Gerry Grave. Foto's: Gerry
Grave, Herman van Oost)
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Jouw Hypotheek: Ondanks stijgende rente blijft
het kopen van een eigen woning of de hypotheek
oversluiten nog steeds interessant
Door Miranda Wolters
Ondanks het feit dat de hypotheekrente de afgelopen tijd behoorlijk gestegen is, blijft
het onverminderd druk op het kantoor van Jouw Hypotheek aan de rotonde Hoofdstraat/Weerdingerstraat in Emmen. Samen met zoon Herm en collega Dirk Buwalda
levert eigenaar Henk Eising dagelijks maatwerk op het gebied van hypotheken.
“Wil je een eigen woning kopen of je
bestaande hypotheek oversluiten, dan krijg
je alleen de best passende hypotheek als
je voorafgaand aan het afsluiten van de
hypotheek een onafhankelijk en gedegen
hypotheekadvies krijgt”, aldus Dirk. Henk
vult hem aan: “Ik ben natuurlijk al een hele
tijd actief op het gebied van hypotheken en
dat heeft ervoor gezorgd dat veel klanten
ons al weten te vinden zonder dat het
nodig is om nog veel reclame voor onszelf
te maken. Mond-tot-mond reclame is altijd
nog de beste reclame!"

centage op hypotheken kort daarvoor maar
liefst zo'n 12% om kort daarna te dalen
naar ongeveer 7%. “Veel mensen besloten
toen om hun rente zo lang mogelijk vast te
zetten omdat ze ervan overtuigd waren dat
deze nooit lager zou kunnen worden”, vertelt Henk. “Kijk naar het huidige percentage
dat rond de 3% zit, dat is, ondanks het feit
dat de rente de laatste tijd gestegen is, nog
altijd historisch laag. Daarom is het kopen
van je eigen woning of het oversluiten van
de huidige hypotheek voor veel mensen
nog altijd aantrekkelijk.”

Een hypotheek blijft maatwerk, geen persoonlijke situatie is hetzelfde en dat is ook
de reden waarom je bij Jouw Hypotheek
terecht kunt voor hypotheken van werkelijk
alle mogelijke geldverstrekkers. “Je buurman kan dus het meeste voordeel halen uit
een hypotheek van de ene partij terwijl dat
voor jou heel anders kan zijn”, aldus Herm.
Reviews op de website
www.advieskeuze.nl laten dan ook zien
dat de klanten van Jouw Hypotheek erg
tevreden zijn over de dienstverlening van
het kantoor.

Verduurzaming en je hypotheek
Geldverstrekkers bieden tegenwoordig
steeds meer mogelijkheden voor het meefinancieren van energiebesparende maatregelen. Denk hierbij aan het plaatsen van
zonnepanelen, al dan niet in combinatie
met een warmtepomp of aan spouwmuurof dakisolatie of kozijnen met HR++ of
Triple glas. Jouw Hypotheek biedt je op het
gebied van duurzaam en energiezuinig wonen vooraf aan het afsluiten van je hypotheek de mogelijkheid om een gratis energiebesparingsrapport op te laten stellen.
Dit rapport wordt door een onafhankelijk
bureau voor je opgesteld en laat zien welke
maatregelen de meeste voordelen op zul-

Toen Henk in 1987 begon met De Hypotheker in Emmen, bedroeg het renteper-

Het voltallige team van Jouw Hypotheek
len leveren. Bij het afsluiten van je hypotheek mag je bij de meeste geldverstrekkers extra lenen voor energiebesparende
maatregelen: tot zelfs 6 procent bovenop
de marktwaarde van je woning. Waarbij
je bij eveneens de meeste hypotheekverstrekkers zelfs maximaal € 9.000 extra mag
lenen bovenop de maximale leencapaciteit
in de vorm van een zogenaamd Energiebespaar Budget.
Hypotheek mogelijkheden voor senioren
“Wat veel mensen over hypotheken overigens niet weten is dat het in principe tot op
hoge leeftijd mogelijk is om een hypotheek
af te sluiten”, legt Henk nog uit. “Ongeacht
leeftijd krijgt een ieder een hypotheek met
een looptijd van nog steeds 30 jaar. Het
gaat dan vaak wel om ouderen die al een
eigen woning en overwaarde hebben of

om ouderen die over voldoende eigen geld
beschikken.”
Geldverstrekkers hanteren voor senioren speciale toetsnormen waardoor deze
mensen aanzienlijk meer kunnen lenen dan
"junioren".
Wil je op latere leeftijd dus iets anders,
bijvoorbeeld in een appartement, of kleiner
gaan wonen dan zijn er nog steeds voldoende mogelijkheden. Je bent voor meer
informatie en een vrijblijvend advies van
harte welkom bij
Jouw Hypotheek!
Jouw Hypotheek
Hoofdstraat 154 | Emmen
Tel: 0591 - 23 93 45
www.jouwhypotheek.nl

23

a.s. Vrijdag 3 juni

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

Dinsdag 31 mei 2022

International Harvester Oldtimerdag in
Valthermond was succesvol

Op vrijdag 3 juni a.s. organiseert Stichting Lucky Joe weer een gezellige bingoavond
in De Noorderbreedte in Nieuw-Buinen.
De bingo begint om 19.30 uur en de zaal gaat
open om 19.00 uur. Als er bingo valt dan
mag de winnaar zelf een prijs kiezen van de
aangewezen tafel. Er is altijd voldoende keuze
aan prijzen zoals: Leuke Deco artikelen,
huishoudelijke artikelen, Rituals producten,

pakketten met boodschappen, koffie,
schoonmaak of verzorging. Aanmelden niet
verplicht maar wel handig. Voor vragen kun
je altijd bellen of mailen naar info@luckyjoe.
nl / 0599 – 61 67 01. Wij hopen u vrijdag 3
juni te mogen begroeten op de bingo.

Deze keer was het thema, Fragiel

Fotoclub Borger-Odoorn kiest foto van
de maand
Voor de fotobespreking
deze maand waren weer
mooie foto’s gemaakt en
afgedrukt. Een geliefd
onderwerp was het pluis van
de paardebloem. Deze foto
van het paardebloem-pluisje
gemaakt door Gea Bartels was
‘zeker wel pluis’ en favoriet bij
de leden, de foto kreeg dan
ook meeste punten.
De foto was lastig te maken
omdat de pluisjes al bij het minste
zuchtje wind bewegen, maar juist
daardoor benadrukt de beweging
in dit beeld het thema Fragiel.
De tweede plaats was voor een
foto gemaakt door Tini Kammer
en een gedeelde derde plaats was
voor de foto’s van Truus Heins en
Johan Slagers. Voor contact met
de fotoclub kunt u mailen naar
secretarisfcbo@gmail.com

Afgelopen zaterdag vond voor de
eerste keer in Valthermond de
Internationale Harvester Oldtimerdag
(IHC) op het terrein van MCV
Valthermond aan het Zuiderdiep plaats.
International Harvester is een bedrijf
in landbouwmachines in de breedste
zin van het woord. MCV Valthermond is
leverancier van landbouwmachines en
tijdens de oldtimerdag waren er oude
tractoren te zien.
Het betroffen allen tractoren uit de periode
1965-1985. 49 ervan stonden op het terrein
opgesteld. De eigenaren van de oldtimers
kwamen uit heel het land om hun voertuig te
laten zien. Het evenement had veel animo en
er was ook voor randactiviteiten gezorgd. Zo
waren er hamburgers en was er voor iedereen
iets te drinken zodat het een heel gezellige
dag werd.

Erik Smit van MCV Valthermond kijkt
op een geslaagde dag terug. Het geldt ook
voor de andere sponsoren: Alons B.V. in 2e
Exloërmond, Geers & Smit, Straat en Groen
in Valthermond en 2e Exloërmond en HTO
in Assen. (Week in Week uit / Gerry Grave)

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

Expositie: “DE VERWONDERING”,
bij Galerie Drentsche Aa in Balloo
“for me art is traveling the mind” is
de slogan van kunstenaar Toos van
Holstein (1949). Dat heeft haar in
combinatie met haar talent ver gebracht
in de kunstwereld, zowel in Nederland
als Internationaal. Diverse keren werd
ze genomineerd voor de verkiezing van
Kunstenaar van het Jaar en in 2016 was ze
Nederlands Briljanten Kunstenaar van het
jaar.
Je kunt de stijl van Toos van Holstein
rustig uniek noemen. Met haar geheel eigen
handschrift creëert ze een herkenbare wereld
waarin je toch met je eigen fantasie helemaal
los kan gaan. Daarom noemt Toos haar werk
ook niet figuratief maar “figuurlijk”.
Toos van Holstein voelt zich sterk
aangetrokken door sfeer en mystiek van
andere culturen, zowel oude als hedendaagse.
In haar schilderijen geeft ze de mens weer
op het raakvlak van de culturen, waarmee
ze een eigen wereld schept. In die monde
interieur verkeren mensfiguren tussen ruïnes,
bij verbrokkelde muren, onder verweerde en
afbladderde gewelven.
De fantasie van de toeschouwer bepaalt
daarbij zelf of het hierbij gaat om een
oosterse stad, een middeleeuws bergdorp of
de mystieke ruimte van een kathedraal.
Nieuwsgierig tot en met blijft Toos van
Holstein de wereld om haar heen absorberen.
De middeleeuwse steden van Zuidelijk
Europa, de warme kleuren van India, de

specifieke cultuur van Midden Amerika, de
diverse sferen van het Midden Oosten, de
drukke moderne metropolen. En dat alles
sublimeert uiteindelijk tot die eigen wereld
“for me art is traveling the mind”.
Opening expositie: zondag 5 juni om 14.30
uur (1e Pinksterdag). Meet en Greet: maandag
6 juni, 13.00-17.00 uur (2e Pinksterdag)
De expositie zelf loopt van 4 juni t/m 17 juli.
De galerie is geopend op vrijdag, zaterdag en
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Galerie Drentsche Aa
Balloo 27 | 9458 TA Balloo
www.galeriedrentscheaa.nl
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SV Borger op Drift

Een verrassingswandeling op 1 juli op
sportpark de Drift
De jubilerende voetbalvereniging SV Borger organiseert op zaterdag 2 juli tal van
activiteiten om een jaar na dato alsnog stil te staan bij het 75-jarig bestaan van de
club. De aftrap vindt echter al plaats op vrijdagavond 1 juli. Die avond staat de
verrassingswandeling ‘SV Borger op Drift’ op het programma. Een rondgang over
het sportpark met onderweg zeer diverse activiteiten en voorstellingen. Spelenderwijs
krijgen de deelnemers zo het één en ander mee over de 75-jarige geschiedenis van de
groenwitten. Via de website van de voetbalvereniging (www.svborger.com) kan een
ieder zich nu al aanmelden om deel te nemen. Wij vroegen mede-organisator Albert
Kamps naar iets meer uitleg.
Geen loopwonder
Albert Kamps voetbalde jarenlang zelf in
het eerste elftal van SV Borger. Hij stond
niet bepaald bekend als een loopwonder en
dat blijkt ook wel uit zijn eerste woorden.
“Mensen hoeven absoluut niet bang te
zijn voor blaren op de hakken en ook de
stappenteller zal niet op tilt slaan. Laat dat
maar aan mij over!” Dan serieus: “Wat wij
organiseren is ook niet bedoeld voor de
wandelfanaten, bij deze wandeling gaat het
om de totale belevenis. In zo’n twee uur ben
je rond en daarvan sta je meer dan de helft
stil bij de diverse activiteiten.”
Spelenderwijs door vijfenzeventig groenwitte jaren
Op de vraag wat men kan verwachten houdt
Kamps zich eerst enigszins op de vlakte:
“Anders is het geen verrassing meer.” Na
enig aandringen wordt er toch behoorlijk
wat prijsgegeven. “Op het voetbalveld
zijn we gewend te beginnen met een
wedstrijdbespreking. Dat zal ook nu het geval
zijn. In de kleedkamer worden de ‘spelers’
streng toegesproken door de trainer, waarna
ze gemotiveerd het veld opgaan. Daar leert
men het één en ander over de geschiedenis
van onze club. Weet jij bijvoorbeeld dat de
rivaliteit tussen EEC en SV Borger al in 1947
is ontstaan? Nou, daar wordt een heerlijke
anekdote over verteld.” Albert vervolgt:
“Er wordt verder een prachtig gedicht
voorgedragen, Gert Warring komt zingen,
we zijn met iemand binnen de club bezig
een humoristische sketch voor te bereiden
en er worden beelden getoond van ver

Overige festiviteiten
Ook voor de feestavond met de geweldige
coverband Xclusive op zaterdag 2 juli is de
kaartverkoop via www.svborger.com in volle
gang. Er is die avond geen Nacht van Borger,
dat is vooraf afgestemd met de plaatselijke
horeca, dus het kan ineens hard gaan. Wees
er dus snel bij! Over het jeugdtoernooi en de
penaltybokaal berichtte de vereniging vorige
week al, binnenkort volgt meer.

Noodhulp voor Oekraïne blijft nodig
Zaterdag 11 juni eerste datum van inzameling

Protestantse Gemeente in Borger start
inzameling voor Oekraïne weer op
In maart en april zijn er, mede dankzij de hulp en inzet van vele Borgerders,
wekenlang hulpgoederen ingezameld voor Oekraïne-Noodhulp. Op dit moment
wordt het voedsel in verschillende plaatsen uitgedeeld in Lutsk en diverse
vluchtelingenkampen.
Er zijn 6 volle grote vrachtwagens met voedsel en andere hulpgoederen vanuit
Hoogeveen getransporteerd, maar de voorraad raakt op!! Daarom heeft de diakonie van
de Protestantse Gemeente in Borger besloten de inzameling weer op te starten. Er is met
name vraag naar houdbaar voedsel, maar ook speelgoed, kleurboeken, stiften etc wordt
gevraagd om getraumatiseerde kinderen te kunnen helpen.
Inzamelen is iedere 2e en 4e zaterdag van de maand van 10-12 uur in ‘t Anker achter de
Goede Herderkerk, ingang Brinkstraat in Borger. De eerste datum is dus zaterdag 11 juni!
Ook kun je iedere zondag vóór de kerkdienst (om 9.30 uur) artikelen inleveren in ’t Anker
om houdbare voeding en speelgoed etc. in te leveren. Laat je hart spreken!

Koffieconcert door Tremolino in
Buinerveen
Op woensdagochtend 22 juni verzorgd Mandoline- en Gitaarorkest Tremolino een
koffieconcert in Dorpshuis de Viersprong in Buinerveen. Tremolino speelt deze
ochtend een programma van licht klassiek en wereldmuziek. Het orkest speelt op
platte mandolines , mandola's, akoestische gitaren en een contra bas. De koffie staat
klaar vanaf 9:30 uur en de muziek begint om 10.00 uur.
Sinds 1985 is Tremolino actief. Het orkest
bestaat grotendeels uit senioren en telt
ongeveer 20 personen. Meezingen is

Mammoetdagen bij het Hunebedcentrum
in Borger
Eerste en Tweede Pinksterdag kun je alles ontdekken over de mammoet bij het
Hunebedcentrum. Het reusachtige wolharige ijstijdendier spreekt tot de verbeelding.
De ijstijd speelt een belangrijke rol in de verhalen van het Hunebedcentrum. Op deze
dagen zoomen we in op de mammoet. Doe mee aan de kleurwedstrijd, luister naar de
verhalen, dender virtueel mee in een kudde mammoeten en beleef het mammoetpad.

Tijdens de Mammoetdagen wordt het
Hunebedcentrum overgoten met verhalen
over de mammoet. Naast de verhalen uit
ons Oertijdpark, vertellen oermensen
over de mammoet en zijn leefomgeving.
Leer vuur maken, doe de speurtocht en
ontdek extra veel over mammoeten. “Met
vervlogen tijden. Daarnaast hebben we een
de mammoetdagen bieden we een extra
aantal quizelementen opgenomen, waardoor
men spelenderwijs meegenomen wordt door verhaal met extra veel activiteiten rondom de
vijfenzeventig groen-witte jaren. Van alles wat mammoet”, aldus archeoloog Riemke Scharff.
dus!” Op de vraag of er ook nog tijd voor
Het Hunebedcentrum wil met deze
rust is antwoord de oud-speler van de club
mammoetdagen meer kinderen bereiken
gevat: “De mensen die mij kennen weten
met verhalen over de ijstijden, verhalen
dat je dat ook wel aan mij over kan laten.
die het landschap hebben bepaald en
Onderweg zorgen we natuurlijk voor een
uiteindelijk de basis boden voor het bouwen
passend hapje en een drankje. Dat zit bij de
ticketprijs in.”
Aanmelden via de website van SV Borger
Wie moeten zich absoluut opgeven? Albert:
“Eigenlijk is het geschikt voor iedereen.
Houd je van gezelligheid en wat vertier, dan
krijg je er absoluut geen spijt van. Je hoeft
niet persé onderdeel van de club of haar
geschiedenis uit te maken. Ik denk dat het
programma voldoende afwisselend is om
elke Borgernaar een mooie avond te laten
beleven.” Het aanmelden kan nu al via de
website van de club. Op www.svborger.com
vind je alle informatie die nodig is. De kosten
bedragen €5,- per deelnemer, daar zit de
beloofde consumptie dus al bij in.

toegestaan! Gratis entree maar u mag na
afloop een vrije gift geven.
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van hunebedden. “De mammoet is het
symbool van de ijstijden en de ijstijden zijn
de vormgevers van de Hondsrug geweest en
zonder die dikke pakken ijs zouden hier nooit
zulke grote keien hebben gelegen. Zonder de
ijstijd dus geen hunebed”, aldus Riemke.
Leer alles over de mammoet, geniet van een
prachtig bezoek met naast de oerverhalenapp,
de speurtocht en alle interactieve spellen,
een dag vol met (kinder)activiteiten rondom
de mammoet. Je kunt je tickets vooraf
reserveren via www.hunebecentrum.nl. De
mammoetdagen beginnen op beide dagen
vanaf 11:00 uur.

Leden HOC kunnen tennissen bij
tennisclub Okko in Odoorn
Tussen 1 juni en 1 september kunnen leden van HOC in beweging blijven door te
gaan tennissen bij TC Okko. Okko heeft een Zomerlidmaatschap (zonder training) en
de Zomerchallenge (met training).
Meer informatie vind je op www.tcokko.nl
via "menu- activiteiten"

Daar kan je je ook aanmelden.

Informatiebijeenkomst in Dorpshuis Exloo

Gezond Natuur Wandelen Borger-Odoorn
Op donderdag 7 juni van 19.30 – 21.00 uur is er een informatiebijeenkomst over
Gezond Natuur Wandelen in het Dorpshuis in Exloo. Iedereen die graag op een
laagdrempelige manier wil starten met bewegen is dan van harte welkom. Onder
begeleiding gaat er straks wekelijks gewandeld worden op een vaste dag en tijd.
Voor iedereen die van wandelen houdt en
het leuk vindt zijn/haar enthousiasme over
wandelen en de natuur over te brengen op
een groepje wandelaars. Vrijwilligers krijgen
drie cursussen aangeboden: een EHBOcursus, de cursus Wandelbegeleider van de
Koninklijke Wandelbond Nederland en een
cursus Natuurbeleving.
Interesse? Kom naar de infobijeenkomst!
Gezond Natuur Wandelen Borger-Odoorn
is een samenwerking tussen de stichting
Gezond Natuur Wandelen en de combicoach

sport van de gemeente en wordt ondersteund
door verschillende huisartsenpraktijken,
welzijnsorganisatie Andes en de Sociale
Teams.
Heeft u wel interesse maar lukt het niet om
op 7 juni aanwezig te zijn? Bel of mail naar
Petra van den Bosch Combicoach sport
gemeente Borger-Odoorn.
p.vandenbosch@borger-odoorn.nl
06 – 11 39 43 01 op de website www.
gezondnatuurwandelen.nl kunt u ook al wat
informatie vinden.

Vierseizoenen wandelcircuit in de Drentse Monden en in de Kanaalstreek

Veel aanmeldingen voor de Fysiotherapie
Musselkanaal Zomerwandeling in Stadskanaal
Op zaterdag 11 juni a.s. vindt in Stadskanaal de Zomerwandeling plaats. De
Zomerwandeling is, na de Lenteloop in Ter Apelkanaal, de tweede wandeling van
het vierseizoenen wandelcircuit in de Drentse Monden en in de Kanaalstreek.
De organisatie is in handen van ReumActief in samenwerking met Fysiotherapie
Musselkanaal. Inmiddels hebben zich er al veel wandelaars aangemeld.
Voor-inschrijven voor de Lentewandeling
op www.reumactief.info kan nog tot en met
woensdag 8 juni. Daarna is inschrijven nog
mogelijk op 11 juni vanaf 09.00 uur in de
kantine van het Noorderpoort, Sportparklaan
5, nabij de atletiekbaan in Stadskanaal.
Parkeren kan bij de atletiekbaan en niet bij de
Sc Stadskanaal!

uur. De routes van de 5, 10 en15 km gaan
gedeeltelijk of geheel door het Pagedal en
het Vledderbos. De deelnemers aan de 3
km blijven op paden die geschikt zijn voor
rolstoelen en rollators.

Het inschrijfgeld voor alle afstanden bedraagt
bij voorinschrijving € 5,00, inclusief koffie
of thee na afloop. Kinderen t/m 12 jaar
De wandelingen zijn voor een ieder
betalen € 3,00 en worden na afloop op ranja
toegankelijk, ook voor mensen met fysieke
getrakteerd. De kosten van de na-inschrijving
of verstandelijke beperkingen. De afstanden bedragen bij volwassenen € 6,00 en voor
die gelopen kunnen worden zijn 3, 5, 10 of
kinderen t/m 12 jaar € 3,00. Graag contant
15 km. Aan de 3 km kunnen ook gebruikers
of met pin betalen! De volgende wandelingen
van een rolstoel of rollator deelnemen en is
in 2022 in het circuit zijn: 17 september
gratis begeleiding toegestaan. Deelnemers, die Herfstwandeling in 2e Exloërmond en 17
zich hebben voor ingeschreven, ontvangen
december Winterwandeling in Nieuw Buinen.
in week 23 via de mail informatie en de route
waarvoor ze zich hebben aangemeld.
Voor nadere informatie wordt verwezen
naar de website www.reumactief.info of bel
De starttijden vanaf het Noorderpoort zijn:
op werkdagen tussen 10.00-16.00 uur met
15 km 09.00-11.00, 10 km 09.30-12.00, 5
Anita Sanders, 06 – 25 31 20 09. Mailen naar:
km 10.00-13.00 uur en de 3 km 11.00-13.00
info@reumactief.info kan ook.
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Vrijwilligers
Mede dankzij de vele vrijwilligers is het mogelijk om
deze Avond4daagse te organiseren.
Denkt u maar eens aan het uitzetten van de
routes, het beschrijven, het in kaart brengen
en bepijlen van de routes en weer ophalen,
het verzorgen van de inschrijvingen, het
inrichten en bemensen van het startbureau, de
verzorging onderweg, de controleposten en

verkeersregelaars, het inrichten en verzorgen
van de start- en finish locatie, de verzorging
van de publiciteit en geneeskundige
begeleiding en tenslotte ook weer het
opruimen van alles. Kortom; veel dank aan
onze vrijwilligers!

Tips
Als beloning voor het uitlopen van de 4-daagse kun je beter iets anders dan snoep
geven: bloemen of een klein cadeautje. Hieronder geven wij tips voor een originele en
gezonde beloning:
•
•
•
•
•

Springtouw
Waterpistool
Bloemen
Draaitol
Jojo

•
•
•
•
•

Plaktattoos
Zweetbandje
Bellenblaas
Sleutelhanger
Gum/boekje

•
•
•
•
•

Frisbee
Buttons
Stoepkrijt
Toeter/fluitje
Vlieger

• Bal
• (strip)Boek of
Donald Duck
Veel wandelplezier
gewenst!

De jaarlijkse Avond4daagse
komt er weer aan!
Het loopfestijn voor jong en oud

Dit jaar lopen we van dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni 2022 door de mooie omgeving
in en rondom Borger. Afgelopen weken hebben alle leerlingen van de basisscholen in
de regio en individuele wandelaars zich kunnen inschrijven. Het digitaal inschrijven
via de website www.avondvierdaagse-borger.nl is mogelijk tot 6 juni. Natuurlijk kun
je je ook nog op dinsdag 7 juni inschrijven vanaf 17.30-18.00 uur in de kantine van
sportcomplex “de Drift. Het inschrijfgeld bedraagt € 6,50 voor vier dagen. Voor de
kinderen van groep 1&2 bestaat er ook een mogelijkheid om één dag, nl, de vrijdag, te
wandelen. Het inschrijfgeld hiervoor bedraagt € 4,-.
De starttijden zijn op dinsdag tot en met
vrijdag voor de 5km om 18:15 uur en voor
de 10km 18:00 uur. Alleen op vrijdag geldt
er voor de 10km een aangepaste starttijd
van 17:45 uur vanwege het defilé later op de
avond.

Wij hopen u op de komende Avond4daagse
te mogen begroeten en wensen u
veel wandelplezier. Mocht u al eerder
vragen hebben dan kunt u mailen naar
Avond4daagseborger@gmail.com

Tips voor de behandeling van blaren
• Laat iemand anders de blaren doorprikken. Het liefst
iemand die er een cursus voor gevolgd heeft, oftewel iemand
van de EHBO. Bij jezelf blaren doorprikken is lastig en
soms niet mogelijk. Blaren worden vaak gedesinfecteerd met
jodium. Geef altijd aan of u allergisch bent voor jodium.
Er kan dan gebruik worden gemaakt van chloorhexidine of
Sterilon®.

• Indien er bloed, pus of niet helder vocht uit een blaar
komt dient u uw blaar te laten behandelen door de EHBO.
• Indien u Diabetes Mellitus (Suikerziekte) heeft dient u
extra goed te letten op de conditie van uw voeten. Diabetes
kan ervoor zorgen dat wondjes minder snel gevoeld worden,
daarnaast kan de genezing vertraagd verlopen bij diabetes.
Indien u diabetes heeft moet u dit altijd aangeven bij de
hulpverlener die de blaar behandelt.

• Indien een blaar is ontveld (de huis is los van de blaar,
een open blaar dus) dient u altijd contact te zoeken met de
EHBO. Er is een kans op infectie. Een open blaar wordt dan
zo verzorgd dat de kans op een infectie verkleind wordt door
het toepassen van een tweede huidlaag (second skin). Dit is
een lastige behandeling die het best door professionals kan
worden uitgevoerd.

Borger, een kei van een wandeldorp

Grand Defilé

De Stichting Avondvierdaagse Borger e.o. heeft zijn best gedaan om voor de
Avond4daagse mooie routes door mooie bosgebieden, stukjes heide en een zeer
gevarieerd landschap van weilanden en akkerbouw en natuurlijk hunebedden uit te
zetten, zodat alle wandelaars mooie wandelavonden hebben.
De laatste avond, vrijdag 10 juni, wordt
natuurlijk extra feestelijk. Vanaf ongeveer
19.15 uur begint de'grand defilé' door
Borger. Hoe meer publiek er langs de
kant staat, des te gezelliger het wordt,
dus komt allen! Familie/vrienden/
toeschouwers/aanmoedigers kunnen zich
langs de weg opstellen om de wandelaars te
complimenteren met 4 avonden wandelen
en de feestelijk te onthalen met applaus,
bloemen, fruit, etc. en een welverdiende

medaille. Alle deelnemers aan de
avondwandelvierdaagse zullen starten met
opstellen om 19:15 op het mavoveldje bij
het Esdalcollege en dan via de “Polakker”,
Grote Brink, de Hoofdstraat en het Hunzedal
finishen op sportpark “de Drift”. (Zie route).
Het defilé wordt opgeluisterd door Mercurius
Marching-/Showband Assen en door CMV
Prins Hendrik.

Hallo...

actief borger odoorn
Kleuterpret

... wij zijn de combi coaches onderwijs & sport!
Wij geven gymlessen op alle basisscholen in de
gemeente Borger-Odoorn. Je kunt ons herkennen
aan onze groene trainingspakken. Tijdens onze
gymlessen leren de kinderen veel en veelzijdig
bewegen, alle leerlijnen van bewegen komen aan
bod. Plezier, groeien en ervaring opdoen staat
voorop! Ons aanbod gaat van freerunning tot trefbal, van handbal tot judo. Tijdens de gymlessen,
hebben de kinderen sportkleding aan en gymschoenen worden geadviseerd. Daarnaast gaan
sieraden en horloges zoveel mogelijk af.
Naast gymlessen doen wij nog veel meer op het
gebied van sport en bewegen, zoals het organiseren van scholentoernooien, Start 2’s en sportieve
activiteiten onder- en naschooltijd. Ons aanbod
is te vinden op www.actiefborgerodoorn.nl. Hier
vind je ook sport -en cultuuraanbod van andere
aanbieders als jongerenwerk, bibliotheken, zwembaden en sportverenigingen. Wij worden ook wel
het ‘Gezonde Leefstijl Team’ genoemd. Op deze
pagina meer informatie over onze gezonde leefstijl interventies.

Cool2Bfit Mini
Gezonde Leefstijl programma voor kinderen van
4 t/m 6 jaar en hun ouders. Onder begeleiding
wordt er bewogen en er wordt aandacht
geschonken aan voeding en je mentale
gezondheid. Vroege signalering en lekker
in je vel zitten is zo belangrijk!
Start elk jaar tussen januari en maart.

Beweegprogramma
voor kleuters tijdens de
gymlessen op school,
waarin alle leerlijnen
aan bod komen. Wij
ondersteunen de
kleuterjuffen met een
Kleuterpret lespakket.

Jeugdfonds
Sport en Cultuur
Betaalt lesgeld voor
ap
zwemles of lidmaatsch
ing
nig
ere
rtv
spo
een
van
voor kinderen en
t
volwassenen die dit nie
kunnen betalen.
Wij kunnen jullie
helpen met de
doorverwijzing.

Cool2BFit
Sport Jij Ook?
Enquête in de groepen 4, 5 en 8 over
sportparticipatie en zwemdiploma(‘s).
Wij ondersteunen gezinnen waar nodig,
zodat iedereen de kans heeft op een
zwemdiploma en om lid te zijn
van een sportvereniging.

Cool2BFit is voor kinderen van 8 tot 13 jaar. Het Cool2BFitteam biedt een programma voor kinderen en hun ouders/
verzorgers die willen werken aan een gezondere leefstijl.
Plezier staat hierbij voorop. Het is niet alleen een project
om overgewicht aan te pakken maar het heeft ook een
hoge sociale waarde. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen
en gaan beter in hun vel zitten. Start elk jaar in januari.

Beweegpret
Beweegprogramma voor extra motorische
ondersteuning voor kinderen uit de groepen
3 en 4. In 30 gymlessen na schooltijd krijgen de
kinderen bewegingsondersteuning op maat.
In de gymzaal springen, klimmen en klauteren.
En ook buiten op het plein, in het bos en in
het zwembad gaan we aan de slag.
Start elk jaar in oktober.

Verenigingsonderdersteuning

Wij bieden ondersteuning op maa
t bij elk type
vereniging. Vraaggericht helpen
wij waar nodig
met het opzetten van een jeugdpla
n, ledenwerving, financiën of coaching.
Dit zijn slechts
enkele voorbeelden. Daarnaast orga
niseren
wij verenigings-avonden en mak
en we
afspraken voor sportkennismakin
g.

Alle kinderen uit Borger-Odoorn
r!
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m
kunnen
actief borger odoorn

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 4 tot 18 jaar meedoen met
sport, cultuur en zwemles. Het Jeugdfonds betaalt voor deze
om zich op sportief
kinderen de contributie of het lesgeld. Elk kind krijgt zo de kans
toekomst.
haar
of
zijn
voor
is
ijk
belangr
wat
elen,
en creatief vlak te ontwikk
vanuit het Jeugdfonds
Wilt u weten of uw gezin in aanmerking komt voor een bijdrage
met de Sociale Teams
op
contact
Sport & Cultuur of wilt u een aanvraag doen? Neem dan
2009.
0800of
.nl
via info@socialeteamsborgerodoorn
informatie.
Op de website www.jeugdfondssportencultuur.nl vindt u meer

Hé Spetter!
Vind jij het ook zo fijn dat we weer
volop kunnen sporten en bewegen
en dat je weer met zoveel vrienden
kan samenkomen als je zelf wilt? Dan
hebben we nu een leuke actie voor
jou!
Iedereen tot 18 jaar kan een 5-badenkaart krijgen voor de drie openluchtbaden in de gemeente Borger-Odoorn!
Een leuke plek waar je lekker kan

zwembad
de leewal
zwemmen én je (nieuwe) vrienden
kan ontmoeten. Je hoeft voor de kaart
alleen €2,50 euro te betalen, dat is
voor het pasje zelf. Deze kan je daarna
ook weer opladen als je wilt.
De 5 -badenkaart is op te halen bij
één van de openluchtbaden, doe dit
wel VÓÓR 13 JUNI! De kaart wordt op
je naam gezet, neem daarom een
identiteitsbewijs mee.

zwembad
de leewal
exloo
zwembad
de leewal
exloo

zwembad
de zwaoi
valthermond

zwembad
de leewal
zwembad
de leewal
exloo
zwembad
de zwaoi
valthermond
zwembad
de buiner streng
nieuw-buinen

MA. DI. DO. en VR.: 07:00 - 10:00 en 14:30 - 19:30 uur. WO.: 07:00 - 10:00 en 13:00 - 19:30 uur. ZA. ZO. en feestdagen: 10:00 - 17:00 uur

TIP: Volg ons op sociale media en mis niets! www.actiefborgerodoorn.nl

zw
de

zw
de
va

zwem
de bu
nieuw
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HOC onder 17-2 werd kampioen op sportpark in Valthe

sv Borger
Woensdag 1 juni 2022		
19:00 Borger JO11-1
ST Rolder Boys JO11-1
19:30 Fit Boys JO19-1
Borger JO19-1
vrijdag 3 juni 2022		
19:30 Borger 2 zo.
EEC 2
		
Zaterdag 4 juni 2022		
12:00 Borger JO19-1
Ter Apel ‘96 FC JO19-1
14:30 Borger 1
HS’88 1
14:30 Borger 2
Angelslo Sc 2
14:30 Sweel 2
Borger 3
Zondag 5 juni 2022		
10:00 Borger 2 zo.
JVV 2

Gieten
Woensdag 1 juni
19:00 Gieten/Eext JO15-2
19:00 Gieten/Eext MO15-1

Mussel JO15-1
FC Assen MO15-2

Vrijdag 3 juni
19:00 Asser Boys 2
21:00 Futsal Winsum 3

Gieten 3 Zaal
Gieten 2 Zaal

Zaterdag 4 juni
10:30 Gieten/Eext JO15-1
10:30 Pesse/Wijster MO15-1

Scheemda JO15-1
Gieten/Eext MO15-1

Pinkstermaandag 6 juni
10:00 Gieten 2
10:00 Musselkanaal 5
14:00 VV Gieten

Stadspark 2
Gieten 6
Erica 1

Woensdag 8 juni
19:00 Gomos MO15-1

Gieten/Eext MO15-1

Achterste rij vlnr Jonny Boorsma,Marlijn Eggens, Nino Abbing, Jeroen Zwart, Damian Stam, Roan Lage, Sven Japenga, Thijn v Breden,
Marijn Polling, Thijs Nieborg. Voorste rij vlnr Twan van Veen, Jarno Lage, Kars Wessels, Diego v Gaalen, Roy Klooster, Thijmen vd Rijet, Ivar
Ponsion. (Foto Rianne v/d Laan)
Na de eerder behaalde kampioenschappen bij de jeugd
van HOC/Valtherboys Jo17-1 en Jo15-1 was het nu de
beurt aan Jo17-2 om het kampioenschap binnen te halen.
Met een Champions league waardige opkomst werd er
afgetrapt op het sportpark van Valthe. De tegenstander
van vandaag was Sc Erica Jo17-2.

HOC liet zien dat het de
ware kampioen was en won
overtuigend met 6-0 en kwam
hiermee op 25 punten uit 9
wedstrijden. Na een mooie

rit op de bolderwagen werd
het kampioenschap samen
met de vele toeschouwers
gevierd bij de kantine.

Buinerveen sleept kampioenschap in de wacht

vv Buinerveen
Woensdag 1 juni			
BBC JO 15-1
Nieuw Buinen JO 15-1 19.00 uur
		
Zondag 5 Juni			
Buinerveen 2
Buinen 2
10.00 uur
		
Maandag 6 Juni		
JVV 1		
Buinerveen 1
14.00 uur
Gasselternijveen 3
Buinerveen 3
10.00 uur

HOC
Woensdag 25 mei			
18.45 Stadskanaal JO15-4
St HOC/ Valtherb. JO15-1
19.00 Dalen 5
St HOC/ Valtherboys 7
19.30 HOC 2
Germanicus 3
19.30 Sc Erica 5
St HOC/ Valtherboys 6
19.30 St VAKO/ Tynaarlo Vr1
st HOC/ Valthermond Vr1
19.45 St HOC/ Valthermond Vr2 Drenthina Vr2
		
Woensdag 1 juni		
19.30 Witteveense Boys’87 Vr1
St HOC/ Valthermond Vr3
		
Vrijdag 3 juni			
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 4 juni			
9.30 Drenthina Vr2
St HOC/ Valthermond Vr2
13.00 St VAKO/ Tynaarlo Vr2
St HOC/ Valthermond Vr1
14.00 HOC JO17-2
WKE’16 JO17-1
		
Maandag 6 juni			
10.00 Stadskanaal 2
HOC 2
14.00 HOC 1
CEC 1
		
Woensdag 8 juni			
19.00 St HOC/ Valthermond Vr1 St VAKO/ Tynaarlo Vr2

Gasselternijveen
Woensdag 1 juni 2022
SJO ZVC ‘14 JO14-1JM
SJO ZVC ‘14 VR1

VVS JO14-1
SJO NWVV/Titan VR1

Zaterdag 4 juni 2022
SJO ZVC ‘14 VR1
Musselkanaal JO9-2
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM

ST Asser Boys/FC Assen 14:00
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM 09:00
BATO JO12-1JM
10:00

maandag 6 juni 2022
Buinen 1
Gasselternyveen 3
Gasselternyveen 2

Gasselternyveen 1
Buinerveen 3
Schoonebeek 2

14:00
10:00
12:00

Woensdag 8 juni 2022
LTC VR1

SJO ZVC ‘14 VR1

19:30

19:00
19:30

Het is Buinerveen gelukt: na een ijzersterk seizoen
werd het kampioenschap in de zondag vijfde klasse
D binnengesleept. Afgelopen zondag werd op eigen
veld met 3-1 van Witteveense Boys gewonnen. Omdat
concurrent SVBC verloor zijn de Buinerveners niet meer
te achterhalen.

Nieuw-Buinen
31-5-2022
19:00 LEO (Loon) MO17-1
Nieuw Buinen MO17-2
			
1-6-2022
19:30 Nieuw Buinen VR1
Hollandscheveld VR3
19:30 Nieuw Buinen MO17-1 MOVV MO17-1
19:00 SJO BBC JO15-1JM
Nieuw Buinen JO15-1
			
2-6-2022
18:30 Nieuw Buinen JO12-1
SJO BBC JO12-1JM
			
4-6-2022
10:30 Gorecht MO17-1
Nieuw Buinen MO17-1
11:00 Twedo MO17-1
Nieuw Buinen MO17-2
			
6-6-2022
10:00 CEC 2
Nieuw Buinen 2
14:00 Nieuw Buinen 1
Valthermond 1

De Treffer ‘16
Zaterdag 4 juni 2022 				
10:30 Haren JO17-1
De Treffer ‘16 JO17-1
11:00 Harkstede JO13-2JM
De Treffer ‘16 JO13-1JM
Maandag 6 juni 2022 				
10:00 De Treffer ‘16 2
Veelerveen 4
14:00 De Treffer ‘16 1
GKC 1

Het begin van de wedstrijd
verliep stroef. Buinerveen
had moeite de vrije man te
vinden, maar de verlossende
1-0 kwam aan het einde van
de eerste helft. Middenvelder
Michel Dijksma schoot raak
en het zou tot meer moeten
leiden. Dat meer kwam er
pas na rust toen de van SJS
overgekomen Jay van der
Hooft inviel. Hij scoorde
aan het begin van de tweede
helft twee keer en zorgde
er op die manier voor dat
de titel wel heel dichtbij

kwam. SVBC stond ook al
op achterstand immers. Echt
in de problemen kwamen de
Buinerveners niet. Mark-Jan
Steenkamer scoorde dan
nog wel tegen, maar omdat
de keeper van de gasten
er ook nog eens met een
blessure uit moest en er geen
wisselspelers genoeg waren
werd het nóg eenvoudiger
en was het wachten tot het
laatste fluitsignaal. Daarna
was het met elkaar wachten
op de uitslag van de wedstrijd
in Barger-Compascuum: 2-3
en dus feest in Buinerveen.
Volgend jaar speelt de ploeg
eindelijk weer in de vierde
klasse.
Buinerveen-Witteveense
Boys 3-1
36. Dijksma 1-0, 48. Van
der Hooft 2-0, 52. Van der
Hooft 3-0, 72. Steenkamer
3-1 Toeschouwers: 100.
Buinerveen: Wijbenga;
Schipper, Boer (60. Martens),
Feiken en Erdman; Altun,
Dijksma, Van Houten (75.
Hebels) en Timmermans
(46. Van der Hooft); Ate de
Vries (60. Potze) en Keur (75.
Yesake). (Week in Week uit /
Gerry Grave)

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

Overige voetbaluitslagen
in de regio
Valthermond
Peize
SVV 04
Sellingen
Gieterveen
Wilte Nijhuis 2x
Wijster
Gasselternijveen
Zandpol

Annen
3-1
Nieuw-Buinen
9-2
HOC
0-3
Gieten
0-3
Florian van der Heide 2x
Pekelder Boys
3-3
Buinen
Bram Komduur 2x
Balkbrug
De Treffer ‘16
Quinten Delnoij 3x

3-2
3-2
5-4
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Bas Beukers uit Borger en
Ger Knegt uit Gieten reden loodzware
mountainbikewedstrijd in Costa Rica
Van donderdag 26 mei tot en met afgelopen zaterdag vond in Costa Rica de zwaarste
mountainbikewedstrijd ter wereld plaats: La Ruta. Over heel ruig en steil terrein
werd van de west- naar de oostkust van het Midden-Amerikaanse land gereden. Bas
Beukers uit Borger en Ger Knegt uit Gieten deden eraan mee.
La Ruta is de originele mountainbikeetapperace die is uitgeroepen tot 's werelds
zwaarste mountainbike-evenement vanwege
de ongelooflijke hoogte van de route,
het verraderlijke jungle-terrein en twintig
microklimaten tijdens het doorkruisen van
Costa Rica. Beukers en Knegt kijken er met
een fantastisch, voldaan gevoel op terug.
“Wat een avontuur dit. Op de mountainbike
vanaf de west- naar de oostkust van Costa
Rica en dat in drie dagen tijd. Dwars door
het regenwoud, over een vulkaan van meer
dan drieduizend meter hoogte en tussen de
bananen- en ananasplantages door.”
Het was niet de eerste zware
mountainbikewedstrijd die ze reden; eerder
al reden ze in Spanje, Kenia en Zuid-Afrika.
Ze kennen elkaar al sinds de kleuterschool
en zijn echte vrienden. Ook dat waren zware
wedstrijden, maar in Costa Rica was het
extreem. “De eerste dag was een etappe van
112 kilometer met meer dan vierduizend
hoogtemeters: loodzwaar. Je ging dwars
door het regenwoud. Na dertien uur waren
we eindelijk binnen. We liepen uren door de
klei en modder en gebruikten de riviertjes
en watervallen om onze fietsen enigszins
schoon te maken. Door al die klei loopt je
fiets steeds vast. De luchtvochtigheid en
warmte is enorm. Het was veruit de mooiste
en zwaarste rit ooit op de fiets.

“Dorpsgarage Odoorn bestaat 11 jaar en
zet klanten in de spotlight”
Een nieuwe originele actie bij Dorpsgarage Odoorn heeft weer een winnaar
opgeleverd: Deze klant mocht de tank van haar auto op kosten van Dorpsgarage
Odoorn vullen. Niet gek in deze dure tijden! Eigenaar Dirk Smink stelt op deze
manier klanten iets leuks in het vooruitzicht – nadat men bij de Dorpsgarage is
ingeschreven wordt eind van de week een trekking gedaan uit de binnengekomen
inschrijfformulieren. De gelukkige winnaar wordt door ons opgebeld en uitgenodigd
langs te komen. Behalve de tank vol brandstof, zijn er nog enkele leuke verrassingen
te winnen. Iedereen mag zich hierop inschrijven en deelname is vrijblijvend.
Dit alles is georganiseerd naar
aanleiding van het 11-jarig bestaan
van Dorpsgarage. “Nu de lockdowns
tot het verleden behoren, helpen we
ook met deze actie iedereen weer
graag op weg” aldus eigenaar Smink.
“daarnaast hebben we enkele speciale
tarieven in het leven geroepen om
autorijden betaalbaar te houden.
Onder andere onze “weinig-rijdenbeurt”, waarbij onderhoud voor een
extra scherp tarief wordt uitgevoerd
– speciaal voor auto’s die weinig
rijden maar toch geen verrassingen
willen. Ook is er de mogelijkheid voor
AutoOnderhoudPlan, een laaggeprijsd
maandabonnement waarmee
onderhoudskosten gespreid worden en
vrijwel alles is inbegrepen.

afdaling van meer dan veertig kilometer
tussen de vulkanen door naar beneden. Na
twee dagen waren er van de 425 deelnemers
nog 239 over.

De laatste dag was een vlakke rit. Door
bananen- en ananasplantages kwamen we
uiteindelijk bij de finish aan: een fantastisch
avontuur met fietsers vanuit de hele wereld.
Wij waren de enige twee Nederlandse
deelnemers. Ze vonden de grap van de dag
De tweede dag begon met een klim naar de
dat onze hoogste ‘berg’ iets meer dan 4805
top van een vulkaan op meer dan drieduizend centimeter is in plaats van ruim vierduizend
meter hoogte gevolgd door een waanzinnige meter.” (Week in Week uit / Gerry Grave)
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Tenslotte hebben we nog de
mogelijkheid tot het huren van tijdelijk
vervoer – zo maakt iemand geen
enkele kosten wanneer er niet wordt
gereden. Dit alles met behoud van
merk-garantie. Zo kunnen we iedereen
voordelig helpen op autogebied”
Dorpsgarage Odoorn is open van
maandag tot en met vrijdag 08.0017.00u en zaterdag 09.00-12.30u.
Buiten deze tijden afspraken maken
of huurauto’s reserveren kan via de
website.
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Door o.a. Gieten, Kostvlies, Gasselte en Gasselternijveen

Omloop door het Land van Bartje werd verreden
groepen ontstonden. Valpartijen
en hoge snelheden waren er de
oorzaak van. Uiteindelijk bleven
twee jongens na honderdtwintig
kilometer wielrennen over: Elmar
Abma en Maxime Duba. Een
Fries en een Noord-Hollander. De
Fries, die ook goed op de baan is,
won. Bij de meiden won Nienke
Vinke uit Amersfoort de koers over
91 kilometer. Bij de nieuwelingmeisjes won Esmee Blok uit het
Overijsselse Olst. Fee Knaven, de
dochter van oud-profwielrenner
Servais, werd tweede.

De doorkomst in Gasselte (keienstrook Looweg)
Afgelopen zaterdag vond de wielerwedstrijd Omloop door het
Land van Bartje weer plaats. De wedstrijd voor junioren (mannen),
junior-vrouwen en nieuweling-meisjes startte en finishte aan het
Boddeveld in Gieten en ging via onder meer Kostvlies, Gasselte en
Gasselternijveen. Het waren diverse omlopen en de wedstrijd vond
zonder politiebegeleiding plaats. Het leverde geen problemen op.
Het waren loodzware wedstrijden,
zowel voor de meiden die in de
ochtend reden als voor de jongens

die na de middag van start gingen.
Bij de jongens brak het peloton
uiteindelijk zodat er meerdere

Er was weinig regionale deelname.
Lars Alkema uit Gieten deed
mee bij de junioren, maar reed de
wedstrijd niet uit. Lineke Kerstholt
van het organiserende Stichting
Ondersteuning Wielersport (SOW)
kijkt met een tevreden gevoel op
de wedstrijddag terug. “Het waren
weer prachtige wedstrijden. Alles
was prima geregeld, mede dankzij
Motorclub MBT uit Assen en alle
vrijwilligers.” (Week in Week uit /
Gerry Grave)

Gert Bijker nam na 45 jaar afscheid als spelend
lid van sv Borger
Gert Bijker uit Borger speelde
afgelopen zondag zijn laatste
wedstrijd voor Borger. Het was
geen officiële, maar wél een die
in het teken van zijn afscheid
als 45 jaar spelend lid van de
club stond. De nu 52-jarige is
met ingang van komend seizoen
hoofdtrainer van Buinen en kan
zich nu dan vol op gaan storten.
Op het afscheid van Bijker
kwamen ongeveer vijftig mensen
af.
Ze wilden Bijker graag nog één keer
in actie zien. De man die de laatste
jaren als speler van Borger zondag 2
actief was speelde jaren in het eerste
elftal en daarom kwamen veel van
zijn oud-teamgenoten naar Borger
om een elftal te vormen dat het zou
opnemen tegen Borger zondag 2.
Bijker speelde uiteraard in beide
teams mee: de ene helft bij Borger
zondag 2 en de andere helft samen
met zijn oud-teamgenoten. OudBorger zondag won met 2-1. Marcel
Lammers scoorde voor Borger
zondag 2 en Roeland Deuring en
Jeroen Goudbeek voor oud-Borger
zondag.
Bijker speelde op zijn vertrouwde
plek in het hart van de verdediging
en strooide af en toe met heerlijke
passjes, schakelde een man uit, won
een kopduel en gooide soms maar
al te graag de buitenspelval open.
Het was een heerlijk dagje. Bijker is
altijd de nuchterheid zelve en was
dat ook voorafgaand, tijdens en na
zijn laatste wedstrijd: “Ik heb hier
prachtige jaren gehad en ga me nu
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In Buinen vond het gezellige
stratenvoetbaltoernooi plaats
Op Hemelvaartsdag vond op sportpark De Woerd in Buinen weer
het Hemelvaart Stratenvoetbaltoernooi plaats. Het evenement kon
na een pauze van twee jaar weer doorgaan en daar was iedereen
natuurlijk erg blij mee. Zes straten deden aan het gezellige toernooi
mee. Uiteindelijk werd de Molenstraat winnaar.

De hoofdmoot was de gezelligheid, maar elk team was dusdanig fanatiek
dat er volop om de winst werd gestreden. Het waren teams waar van alles
in zat: voetballers van het eerste van Buinen gecombineerd met spelers van
andere teams bijvoorbeeld, maar ook teams waarvan sommige spelers nog
nooit hadden gevoetbald. Het kon en mocht allemaal en zorgde ervoor dat
de sfeer vooral opperbest was.
Naast het sportieve gedeelte was er ook tijd voor muziek en iets te eten
en drinken zodat iedereen weer op krachten kon komen. Kim Ottens is
van de organisatie en sprak van een zeer goed verlopen dag. De straten
die meededen: Molenstraat, Polakkers, Westerend, De Lijnstukken en
Lindelaan. De zesde ‘straat’ was Borger. (Week in Week uit / Gerry Grave)

HOC/Valther Boys onder 15
kampioen na zinderend
competitieslot
Woensdagavond 25 mei moest het in Stadskanaal gebeuren voor de
jongens en meiden van HOC/Valther Boys JO15-1. De koploper in
de 4e klasse had nog een puntje nodig voor het kampioenschap en
hoopte dat binnen te slepen tegen Stadskanaal JO15-4. Ook dat team
was nog in de race voor de titel, dus de geelhemden uit Odoorn,
Valthe, Exloo en omstreken kregen niets cadeau deze avond. Maar
na ruim 70 spannende minuten voetbal stond er 5-4 voor de gasten
op het scorebord en was het kampioenschap binnen!

richten op het hoofdtrainerschap
van Buinen. Prachtig dat ze dit
voor me hebben geregeld en
uiteraard kom ik vaak nog even
kijken bij Borger. Een fantastische
organisatie door Remco Keizer, Gijs
Klompmaker en Vincent Wever.”
Selectie Borger zondag 2:
Jasper Lubbers
Olf Riemeijer
Frank Koenders
Remco Keizer
Vincent Wever
Gert Jakobs
Gijs Klompmaker
Erik Brussen
Maikel Dam
Ronald Bulthuis
Marcel Lammers			
Bob La Rivière
Leon van Klaveren
Rik Blom

Selectie oud-Borger zondag:
Harold Koster
Eduard de Roos
Han Rogier de Vrij
Martin Schuiling
Peter Elsinga
Klaas Almoes
Gerwin Grootonk
Stoffer van de Werf
Jeroen Goudbeek
David van Arend
Bert Doldersum
Roeland Deuring
Wim Kuipers
André Elsinga
Dave Westerhof
Willie Dekens
Patrick Koster

Er waren veel supporters afgereisd naar Stadskanaal, dus de stemming
zat er goed in. Het publiek kreeg een zeer spannende wedstrijd te zien
met voortdurend wisselende kansen. De thuisploeg kwam twee keer op
voorsprong, maar HOC/VB wist het net ook twee keer te vinden zodat
de ruststand 2-2 was. Meteen na rust kwamen de bezoekers op 3-2, maar
die voorsprong en vreugde was van korte duur. Stadskanaal maakte 3-3
en kwam even later zelfs met 4-3 voor, maar juist op dat moment toonde
HOC/VB JO15-1 de nodige veerkracht. Via een ouderwetse scrimmage
werd het 4-4, waarna een van de snelle spitsen van de geel-zwarten het
team ruim vijf minuten voor tijd in veilige haven schoot. Daarmee was
de voorjaarstitel een feit. Een terecht kampioenschap ook, want van de
elf competitiewedstrijden werden er maar liefst negen in winst omgezet.
Alle spelers kregen een medaille en fraai kampioensshirt waarna het
kampioensfeest in de kantine van Exloo los kon barsten.

Verhuizing van 2e Exloërmond naar Borger is definitief

Burgemeester Seton opende
nieuwe onderkomen van
RTV Borger-Odoorn

Schijdsrechter: Matthijn Brookman
uit Ees. Trainer van Borger zondag
2 was Wilbert Kanninga en trainer
van oud-Borger Gerrit Emmens.
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Afgelopen zaterdag was de verhuizing van de lokale omroep
definitief een feit toen Burgemeester Seton samen met voorzitter
Andre Folkers het lint doorknipte.
De studio van de omroep is nu gevestigd aan de Baander 2 in Borger.
Na de opening kon men de studio bekijken en werd het een gezellige dag
met muzikale medewerking van Peter Geurts. (Foto: Harrie Meiringh)
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Gezien tijdens het ontbijt na het Dauwzwemmen
in Exloo | Hemelvaartsdag
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Bij de Kelder van de Coningh

Oostenrijkse wijnen proeven en
Flammkuchen eten in Gieten
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Drentse Wandel 4-daagse vanuit Odoorn
was weer een fantastisch evenement

Vier dagen lang was er weer volop wandelplezier in en rondom Odoorn. Daar vond
namelijk voor de 32ste keer de Drentse Wandel 4-daagse plaats. Sinds jaar en dag
is dat al zo en ook dit jaar was het weer een groot succes. Traditiegetrouw werd
op Hemelvaartsdag met de eigenlijk vierdaagse begonnen en was er keuze uit
verschillende te lopen afstanden, namelijk tien, vijftien, twintig, dertig of veertig
kilometer.

Op Hemelvaartsdag was er bij de Kelder van de Coningh in Gieten een wijnproeverij
en konden er Flammkuchen worden gegeten. Vanaf 15.00 uur in de middag konden
mensen er terecht voor de wijnen en de overheerlijke Elzasser ‘pizza’s’, zoals de
Flammkuchen wel eens worden genoemd.
Het Franse gerecht werd door de meesterkok
in de openlucht bereid zodat de heerlijke geur
van veraf al was te ruiken. Dit in combinatie
met de Oostenrijkse wijnen die deze dag
werden aangeboden maakte het voor de
gasten een erg leuke middag waarop ze
genoten. Het culinair gebeuren vond in de
voortuin van eigenaar Jan Veldhoen plaats.
Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren
toen in de tuin, feitelijk de proeftuin aan de

Asserstraat 7, wijn kon worden geproefd en
er kon worden gegeten.
Komende zomer vinden drie eet- en
drinkgelegenheden in de tuin plaats. Dan
kan voor een bedrag van € 35,- wijn worden
geproefd en kan men tevens van vijf ‘mooie’
gerechtjes genieten. De data: 25 en 26 juni,
22-24 juli en 29-31 juli. (Week in Week uit /
Gerry Grave)

Korenfestival Gemeente Borger-Odoorn is
in voorbereiding
Het bestuur van het Gemeentelijke Korenfestival is positief over de uitvoering
van 12 november a.s. Door twee jaar corona geen festival is het voor de koren nog
moeilijk om weer te starten. Het corona virus heeft ook duidelijk zijn uitwerking
in de korenwereld gehad. Nog steeds zijn er problemen bij koren zoals ledenverlies
en dirigenten problemen. Ook in de korenwereld hebben mensen gekozen voor een
andere toekomst.

De Kennedymars startte al eerder, namelijk
op woensdagavond voor Hemelvaartsdag.
Om 22.00 uur viel het startschot en
vertrokken de deelnemers voor de tocht
over tachtig kilometer. Tevens was er nog
de Dodentocht over honderd kilometer en
was het mogelijk de Kennedymars-Plus te
lopen: eerst de Kennedymars en daarna drie
dagen veertig kilometer. Kortom, er was voor
iedereen wat wils. Het aantal deelnemers
bedroeg ongeveer vijftienhonderd. “Wetende
dat de vierdaagse in Diever tegelijkertijd werd
gehouden en dat andere vierdaagsen veel

minder deelnemers hebben dan normaal zijn
wij dik tevreden met dit aantal. In voorgaande
jaren zaten we rond de zeventienhonderd
deelnemers”, sprak Corry Verschoor namens
de organisatie.
De organisatie had voor erg veel variatie in de
routes gezorgd en ontving dan ook lovende
reacties van de deelnemers. “We kijken op
een geweldig evenement terug en hopelijk tot
volgend jaar. Echt mooi dat iedereen zo heeft
genoten.” (Week in Week uit / Gerry Grave)

Steunouder Borger-Odoorn, gebied de
Monden gestart!
Kinderen grootbrengen is een hele klus. Voor alle ouders is het fijn om dat niet alleen
te hoeven doen. Maar niet iedereen krijgt een helpende hand toegestoken als hij of
zij die nodig heeft. In Borger-Odoorn helpen wij deze gezinnen met Steunouder
in het Mondengebied. Steunouders zijn volwassenen vrijwilligers die één of twee
dagdelen per week een gastvrij thuis bieden aan een kind. Ze geven een kind, binnen
hun eigen gezinsleven, een vertrouwde plek waar het welkom is en kind kan zijn.
Daarmee krijgen ouders ruimte om op adem te komen en te ervaren hoe je de zorg
voor kinderen samen kunt delen.
Schroom
‘Hoewel het om laagdrempelige steun gaat,
merken we dat ouders toch een drempel
ervaren. Het is lastig om hulp te vragen en
wellicht te begrijpen dat een buurtbewoner
dit “zomaar” voor jou wil doen’, zegt Renee
Schnakenberg, Steunoudercoördinator bij
Welzijnsorganisatie Andes.

informatiebijeenkomsten. Aanmelden?
Stuur dan, voor 12 juni, een e-mail naar:
borgerodoorn@steunouder.nl. Vermeld
hierin je naam en je woonplaats. Natuurlijk
mag je ook zonder aanmelding langs komen.
21 juni om 20:00 uur: OBS de Aanloop,
Wilhelminalaan 4 te Valthermond.
Voor het komende Korenfestival hebben zich kunnen genieten. Om het Korenfestival
27 juni om 20:00 uur: Dorpshuis 2e Mond,
inmiddels al een aantal koren ingeschreven.
ook financieel weer rond te krijgen gaat het
Noorderdiep 33 te 2e Exloërmond.
Wanneer uw koor zich nog niet heeft in
bestuur sponsoren benaderen. Wij hopen, als Rosa (niet haar echte naam) vertelt daarover: 30 juni om 20:00 uur: Dorpshuis de Badde,
geschreven, wacht dan niet meer te lang.
wij u benaderen voor een advertentie in ons
‘Toen onze oudste voor het eerst naar Hennie 1e Exloërmond 56 J te 1ste Exloërmond.
De organisatie is al blij met de huidige
programmablaadje, op een positief antwoord. ging was dat dubbel. Hij geniet enorm van die LET OP: De locatie in Valthermond is
aanmeldingen voor het festival.
bezoekjes en alle aandacht die hij krijgt. En
gewijzigd, het is niet in het MFA maar bij
Een muzikale groet van het bestuur
dat gun ik hem natuurlijk. Maar ik dacht ook OBS de Aanloop!
Vele stappen zijn inmiddels weer gezet zodat Korenfestival Gemeente Borger-Odoorn
“straks wil hij liever daar wonen”. Ik vroeg
de koren en het publiek van een mooie dag
me af waarom Hennie dat voor mij wilde
Of kijk op www.steunouder.nl/borgerdoen en of ik het misschien niet goed genoeg odoorn voor meer informatie en bel of mail
doe? Het is wennen hoor, als je gewend
ons als je vragen hebt! Renee Schnakenberg:
bent altijd alles in je eentje te moeten doen.
0591 585 554/ borgerodoorn@steunouder.nl
Maar het is eigenlijk een soort tante voor
de kinderen en dat is geweldig, want al mijn
Steunouder is gestart in het Mondengebied:
eigen familie woont aan de andere kant van
1ste Exloërmond, 2e Exloërmond,
Nederland.’
Valthermond, 2e Valthermond, Zandberg en
Exloërveen. Ontstaan vanuit de vraag van
Informatiebijeenkomsten
jullie, de inwoners van het Mondengebied.
Nieuwsgierig of Steunouder iets voor
Een samenwerking tussen Welzijnsorganisatie
jou is, of zou je zelf steunouder willen
Andes, Stichting sociale teams, gemeente
worden? Kom dan naar één van de
Borger-Odoorn en Steunouder NL.
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Drukke vlomarkt en braderie in Exloo op Camping het Horstmannsbos in Gasselte
Hemelvaartsdag
opende speel-, zwem- en visvijver
In Exloo stonden de auto’s op
Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei door
een groot deel van het dorp geparkeerd
en het grote parkeerterrein bij de sporthal
stond helemaal vol met auto’s. In het
dorp vond namelijk de Hemelvaartsmarkt
plaats: een vlomarkt met braderie.
Ongeveer honderd standhouders waren
aanwezig met heel veel te verkopen
spullen.
Organisator Roelof Hofman van Huurkraam.
nl: “Het was weer gezellig en druk. Iedereen
was tevreden.” Hij kon dus op een groot
aantal standhouders rekenen met een heel
breed aanbod. Op de vlomarkt was echt
van alles te koop. Op de foto staat Willem
Blaak uit Sleen. Hij verkocht onder meer
zelfgemaakte schilderijtjes die hij van stukjes
boomstam maakte. Maar hij had meer: zelfs
oude cassettebandjes, grammofoonplaten en
onder meer spellen. Op de braderie kon men
zich te goed doen aan onder meer broodjes
hamburgers, patat en andere snacks. Uiteraard

werd er ook van alles verkocht: groente,
fruit, speelgoed, kleding en onder meer
decoratieartikelen. (Week in Week uit / Gerry
Grave)

Kleine voetbalclub zoekt dringend nieuwe leden

Kom gezellig voetballen bij EEC
Het is vijf voor twaalf in Ees en
Eesergroen, de beide dorpen die EEC
vertegenwoordigen. Er is, nadat de
club enkele jaren geleden uit de zondag
vijfde klasse stapte, weliswaar nog een
voetbalelftal dat op zondagochtend in
de reserve zesde klasse speelt, maar het
aantal spelers krimpt en dat betreurt
voorzitter Roelof Wanders (foto). Week
in Week uit sprak met de inwoner van
Eesergroen die niets liever wil dan dat
zijn club blijft bestaan.
Wanders is een ras-Eesergroener. Hij is 66
jaar en voetbalde jarenlang bij deze gezellige
dorpsclub. Als zijn club zou verdwijnen dan
zou dat voor hem een ramp zijn. Bovendien
is het voor beide dorpen ook goed dat er kan
worden gevoetbald. “Het mag niet zo zijn
dat deze club verloren gaat. Het is hier altijd
hartstikke gezellig en we hebben prachtige
tijden beleefd. Er was een tijd toen hadden
we hier vier (!) seniorenelftallen. Fantastisch!
Die tijd komt niet weer, maar ik ben allang
blij als we hier ook maar één elftal mogen
houden. Het zou de redding van de club
betekenen. Komen er geen spelers bij dan is
het mogelijk gebeurd en dat willen we niet”,
sprak Wanders.
We streven naar achttien vaste spelers, dus
spelers die er praktisch altijd zijn. Twee
spelers hebben eigenlijk aangegeven om
te stoppen. Dat houdt in dat er vier of
vijf spelers bij moeten komen willen we
die achttien bereiken. Gelukkig heeft zich
inmiddels een tweetal spelers aangemeld.
Tóch vraagt hij met klem nieuwe leden.

“EEC is een hartstikke mooie club: klein,
gezellig en we zijn heel gewoon met elkaar.
Echt een dorpsclub vanuit twee dorpen
ontstaan. We zouden het ontzettend
waarderen als we nieuwe spelers zouden
krijgen. Ze hoeven niet eens zo heel goed te
zijn, als er maar een volwaardig elftal is. We
organiseren ook van alles; het is niet alleen
voetbal. Dus zoek je gezelligheid naast het
voetbal dan is het hier ook goed toeven.
Echt, EEC moet blijven bestaan!”
EEC speelt elke zondagochtend om
10.00 uur. Trainen is niet verplicht en de
wedstrijden zijn in de wijde regio. Het
telefoonnummer van Roelof Wanders is 06 –
55 17 63 47. (Week in Week uit / Gerry Grave)

Op zondag 12 juni is het de Nationale Open Dag voor Naaktrecreatie. Gelukkig is
het dit jaar weer mogelijk om ons terrein te bezoeken! De Open Dag Naaktrecreatie
wordt jaarlijks georganiseerd door Natuurlijk! NFN.

Heb jij altijd al eens een kijkje willen nemen
op een naturistenterrein? Surf dan naar

De eigenaren Maikel en Anouk Siemerink
(beiden op de foto) kwamen vijf jaar geleden
vanuit Twente naar Drenthe om eigenaren
van de camping te worden. Ze doen dat
met ontzettend veel plezier en hadden
een grote wens, namelijk de camping nóg
aantrekkelijker te maken voor de kinderen.
Er moest een vijver komen waar kan
worden gespeeld, gezwommen en gevist. En
eromheen wilden ze een groot speelterrein
met heel wat speeltoestellen realiseren. In
september vorig jaar werd ermee begonnen

en op dinsdag 24 mei jl. was alles gereed.
“We konden de opening dus mooi op
Hemelvaartsdag doen. Wat een mensen hè
en moet je eens zien hoeveel kinderen er
spelen. Ze vinden het prachtig en wij ook.”
Ook de ouders en grootouders genoten,
want er was van alles: foodtrucks met lekker
eten en livemuziek. Voor de kinderen was er
ook nog schminken en in de vijver was een
opblaasbare glijbaan. (Week in Week uit / Gerry
Grave)

Holy Spirit Revival Weekend in
Gasselternijveenschemond was groot
succes

Natupark Het Verlaat te Valthermond doet
mee aan de Open Dag Naaktrecreatie!

Al jaren is de Open Dag Naaktrecreatie
landelijk een groot succes. Met een jaarlijks
groeiend aantal bezoekers is dit evenement
traditiegetrouw een schot in de roos. Dit
jaar openen rond de veertig Nederlandse
blootlocaties hun deuren voor iedereen
die geïnteresseerd is in bloot ontspannen.
Natupark Het Verlaat te Valthermond is één
van de deelnemende blootlocaties. Het is
de kans om op een laagdrempelige manier
kennis te maken met naaktrecreatie.

Op Hemelvaartsdag, was het een enorme drukte op Camping het Horstmannsbos
in Gasselte. Er was van alles te doen, omdat er een speel-, zwem- en visvijver werd
geopend. Daaromheen was een goed gevuld programma gebouwd zodat er voor
iedereen vertier was en zo veel mogelijk mensen wat langer zouden blijven.

www.natuurlijknfn.nl/opendag. Je bent op
van harte welkom op zondag 12 juni van
11.00 tot 17.00 uur! Heb je vragen of wil je
in contact komen? Stuur ons een email via
info@hetverlaat.nl of bel 06-53902724. We
beantwoorden graag al je vragen.
Over Natuurlijk!
NFN Natuurlijk! NFN is een merk van
NFN Open & Bloot, dé belangenbehartiger
voor naaktrecreatie in Nederland. Al jaren
organiseren zij de landelijke Open Dag
Naaktrecreatie.

Vier dagen lang stond er aan de
Gasselterboerveenschemond 22 in
Gasselterboerveenschemond een tent
waarin Levende christengemeente
Connect een Holy Spirit Revival Weekend
organiseerde. Van donderdag tot en
met zaterdag was er van alles te doen:
muzikale optredens en ook tijd voor een
hapje en drankje op het buitenterrein
achter de woning van Martin en Cobie
Nanninga van de christengemeente.
Al met al kwamen er heel wat mensen langs.
Op zondag was een reguliere tentdienst.
Nanninga kijkt met een goed gevoel op het
Holy Spirit Revival Weekend terug. “Omdat
onze tuin alle ruimte heeft hebben we
besloten dit festival te gaan organiseren. We
wilden de mensen de gelegenheid geven veel
tijd te hebben zodat ze in drie dagen Gods
Heilige Geest konden leren kennen. Het blijkt

te vaak dat een enkele dienst onvoldoende
ruimte biedt echte verdieping te zoeken en
te ervaren. Mensen uit het hele land zijn
gekomen om dit mee te maken. Omdat we
geloven dat Gods kracht wonderen doet,
hebben we dat ook zo ervaren en de sfeer
was fantastisch. Het is inmiddels een jaarlijks
te houden festival.” (Week in Week uit / Gerry
Grave. Foto’s: EJ Fotografie)

Op en top drukte op Hemelvaartsmarkt
Gieterveen
Op Hemelvaartsdag, donderdag 26
mei jl., vond als vanouds weer de
Hemelvaartsmarkt in Gieterveen plaats.
Al vele jaren is het de drukstbezochte en
gezelligste markt van Noord-Nederland.
De organisatie was ook dit jaar weer in
handen van de Hemelvaartsmarkt en de
Stichting Markten Gieterveen.
Hoeveel mensen op de markt afkwamen
kon de organisatie niet zeggen, maar dat
het er extreem veel waren wél. Bezoekers
spraken over ‘een file van drie kilometer’
en ‘wat moesten we ver lopen om bij de
markt te komen’. Het zegt alles over de
enorme belangstelling die er dit jaar voor de
Hemelvaartsmarkt was. Arjan Klaassens van
de organisatie: “Veel dingen mogen weer en
dit is er een van. Dat zag je gewoon terug.
Wat een ongelooflijke animo was er. Echt
fantastisch. Daar doen we het voor.”

Op de Hemelvaartsmarkt die uit een braderie
en vlomarkt bestond was er voor iedereen
wat wils met standhouders uit het noorden
van het land, maar ook uit Overijssel. Op
de foto twee verkopers uit het Overijsselse
Ommen. Ze verkochten onder meer kaarsen
en kijken op een heel geslaagde dag terug.
Maar dat gold voor meer ondernemers en
ook voor de organisatie en veel bezoekers
liepen met twee of drie tassen vol naar hun
auto’s.” (Week in Week uit / Gerry Grave)
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Royal Goedewaagen, al 400 jaar aardewerk en keramiek uit Nieuw-Buinen
Royal Goedewaagen is één van de oudste aardewerkfabrieken van
Europa. De fabriek vestigde zich 400 jaar geleden in eerste instantie
in Gouda maar verhuisde zo’n 50 jaar geleden naar de Glaslaan
in Nieuw-Buinen. In de fabriek in het dorp wordt nog altijd op
ambachtelijke wijze aardewerk gemaakt en afgelopen maart opende
ook de verbouwde fabriekswinkel haar deuren voor publiek.
“De productie van keramiek is
best arbeidsintensief te noemen”,
vertelt Machteld Hardick van Royal
Goedewaagen. “Het hele proces
van schilderen en glazuren vergt
niet alleen veel tijd, het stuk gaat
soms ook tientallen keren door
de handen van de medewerkers
die eraan werken. Schilderingen
en glazuren kunnen op het stuk
gedrukt zijn maar ook deels
gedrukt en deels handgeschilderd
of zelfs helemaal met de hand
moeten worden geschilderd. ”
Royal Goedewaagen is niet alleen
bekend van het Delfts Blauw dat
men maakt maar ook van Gouds
Plateel en modern aardewerk zoals

de Holland Vaas en de koeien en
kalfjes van keramiek. De unieke
producten van Royal Goedewaagen
staan voor vakmanschap, kwaliteit
en creativiteit.
In de fabriekswinkel aan de
Glaslaan 29a in Nieuw Buinen
verkoopt men het keramiek dat
in eigen huis gemaakt wordt.
De koeien en kalfjes zijn er in
verschillende dessins verkrijgbaar en
er zijn zelfs nog een aantal unieke
exemplaren te vinden.
“De koeien en kalfjes worden af
en toe ook in opdracht gemaakt, zo
was er een bedrijf die de koe met
wereldkaart bestelde en op die koe
gouden stipjes aan liet brengen op
de plaatsen waar men vestigingen
heeft”, vertelt Machteld. “Maar ook
de vazen uit de Holland lijn zijn nog
altijd populair als cadeau, zeker in
het buitenland.” Naast het keramiek
uit Nieuw Buinen vindt u er ook
producten uit het Boerenbont
servies en is er het een en ander aan
Friesland porselein verkrijgbaar,
bekend van onder andere de
porseleinen Melitta koffiefilters.
Deze collecties worden dus niet hier
maar in één van de andere fabrieken
van Royal Tableware gemaakt.

aardewerk en keramiek op de markt.
Machteld: ”Ondanks de oude
klassieke vormen van het Friesland
porselein en het Boerenbont
zijn deze collecties nog altijd
onverminderd populair.”

Royal Tableware brengt overal ter
wereld allerlei verschillende merken

U bent van harte welkom!

De fabriekswinkel is op werkdagen,
dus van maandag tot en met vrijdag,
van 9.00 uur tot 17.00 uur geopend.
Er kan alleen met pin of creditcard
worden afgerekend en wilt u
meer weten over de collectie van
Royal Goedewaagen dan vertellen
Machteld en haar collega’s u er
graag meer over.

