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Veranderingen bij Sturing Optiek in 
Borger

Er gaat het een en ander veranderen binnen Sturing Optiek. Onze zeer 
gewaardeerde collega Marko Sturing gaat stoppen en zijn passie voor een gezonde 
eet- en leefstijl achterna. Zijn winkel heeft hij overgedragen aan Inge van der 
Maten.

Marko heeft zijn overstap als volgt verwoord: “Het gezegde luidt: Je moet stoppen op het 
hoogtepunt, na 22 jaar is het voor mij genoeg geweest. Ik vind het nog leuk, maar vind ik 
het leuk genoeg om dit nog 20 jaar te doen? Ik denk het niet, nu is de tijd gekomen om 
wat anders te gaan doen.

Ik ben zo’n beetje het optiekvak ingerold, maar kom oorspronkelijk uit het onderwijs, 
daar wil ik graag weer wat mee gaan doen. Les geven, trainingen verzorgen, coaching, 
meer in die richting. Door de gebeurtenissen van de afgelopen twee en een half  jaar 
is het thema gezondheid voor mij veel belangrijker geworden. Naast de reguliere 
gezondheidszorg spreek ik ook graag over additieve (in plaats van alternatieve) 
gezondheidszorg, waarin eet- en leefstijl een belangrijke waarde voor mij geworden is. 
Met mijn diploma ‘Oersterk Coach’ wil ik mensen helpen die niet lekker in hun vel zitten. 
Daarnaast heb ik een opleiding TriA© Wandelcoach gevolgd om mensen te kunnen 
helpen. Hup de natuur in! Buiten wandelen om weer in beweging te komen als alles is 
vastgelopen. Ook houd ik me bezig met bioresonantie en heb ik daarvoor een Quantum 
apparaat aangeschaft waarmee ik kan meten en behandelen. Tezamen noem ik dit 
Bezingeving: Bezinnen en Zingeving. Ik noem mezelf  nu een bezingever.

Lees verder op pagina 21.

Sporthal De Koel, Het Esdalcollege en 
verwarring bij bestemmingsplan Valthe, 
Buinen, Klijndijk en 2e Exloërmond
Door: Ineke Arends
In de oordeelsvormende raadsvergadering van Borger-Odoorn kwam afgelopen 
donderdag het Esdalcollege opvallend vaak voor. Maar er waren ook 3 insprekers over 
het bestemmingsplan voor de dorpen Valthe, Buinen, Klijndijk en 2e Exloërmond.

Lees verder op pagina 23.

Ees en Eesergroen maken zich 
op voor het dorpsfeest 2022
De feestcommissie is de afgelopen maanden ontzettend 
druk geweest met de organisatie van het dorpsfeest Ees/
Eesergroen, de 11 leden hebben samen ontzettend veel 
werk verricht en het is gelukt om ook voor deze editie 
weer een mooi programma samen te stellen. 

Lees verder op pagina 25.

Donatie van de 
TVM foundation voor 
freerunpark in Exloo
In de beweegtuin in Exloo ontving Martine Polling 
namens SportExloo én Gymvereniging Eendracht een 
mooie cheque voor de aanleg van het freerunpark. Door 
een aanvraag van TVM-medewerker Gea Burger-Langius 
kunnen de verenigingen rekenen op een bijdrage van de 
TVM foundation voor het freerunpark.

Lees verder op pagina 7.

Inloopbijeenkomst over 
werkzaamheden natuurgebied 
Bronnegerveen goed bezocht
De Brandsdijk in Bronnegerveen zegt niet iedereen iets, 
toch was daar afgelopen vrijdag een inloopbijeenkomst 
over de werkzaamheden die plaatsvinden in het 
natuurgebied  Hunzedal. Timo Bonder van waterschap 
Hunze en Aa’s vertelt trots over de werkzaamheden in het 
gebied.

Lees verder op pagina 27.
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Postbus 3
7875 ZG Exloo
I www.borger-odoorn.nl
E gemeente@borger-odoorn.nl
T 14 0591 (werkdagen 8.30-16.30 uur)
Calamiteitentelefoon buiten kantooruren: 
06 53 72 94 53

 @gemeenteBO

% Gemeentehuis 

Hoofdstraat 50, Exloo

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

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

% Afvalbrengpunt 

Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

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

Afval & oud papier

’ Op vrijdag 8 juli wordt oud papier 
 opgehaald in Buinen.  

 Op zaterdag 9 juli wordt oud papier 
 opgehaald in Nieuw-Buinen (Mondenweg 
 tot Stadskanaal), Drouwenermond en 
 Valthe.  

’ Deze week (4 - 8 juli) wordt de groene  
 container geleegd.
 Volgende week (11 - 15 juli) wordt het   

PMD-afval ingezameld.

% www.borger-odoorn.nl/afval

%

Beperk de verspreiding van het coronavirus
Met onderstaande adviezen kunt u besmet-
ting voor uzelf  en anderen zoveel mogelijk 
voorkomen. En kunt u rekening houden met 
mensen die zich nog zorgen maken om hun 

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

Lees verder op pagina 4  %

%

Onderhoud aan bossen en houtsingels
Tussen 15 juli en 15 oktober 2022 
gaat Bosgroep Noord-Nederland in 
opdracht van de gemeente Borger-
Odoorn aan de slag met het onderhoud 
in verschillende bossen en houtsingels:

- perceel visvijver Zuiderdiep 
 (Nieuw- Buinen);
- perceel park Buinerhornsebos 
 (Nieuw-Buinen);
- perceel Zuiderdiep (1e Exloërmond);
- perceel Sportlaan (Valthermond);
- perceel hoofdstraat (Drouwenerveen);
- perceel Noorderblokken
 (Drouwenermond);
- diverse percelen omgeving Bronneger/ 
 Borger.
Kijk op onze website voor de kaarten met 
de percelen.

Wat gaat er gebeuren?
Het onderhoud gebeurt op verschillende 
manieren. Zo worden bossen machinaal 
‘gedund’. Dat betekent dat sommige 
bomen weggehaald worden. Hierdoor 
ontstaat er voldoende licht en ruimte zodat 
andere bomen en struiken juist weer beter 
kunnen groeien. Zo zorgen we voor meer 

variatie en krijgen we gezondere bossen. 

Door bomen te kappen die ziek of  
dominant zijn, of  die eigenlijk niet in het 
gebied thuishoren, maken we ruimte voor 
(jonge) inheemse bomen en struiken. 
Na de werkzaamheden blijven er vaak 
takken en enkele dode bomen achter. Dit 
is waardevol voor het bodemleven en vele 
plant- en diersoorten.

Eerst inventariseren
Voordat we aan het onderhoud beginnen, 
inventariseren wij alle waardevolle 
planten en dieren in een bosperceel. 
Mierenhopen, dassenburchten, boomholtes 
en vogelnesten markeren wij. Zo kunnen 
we ze ontzien en beschermen tijdens het 
onderhoud. 

Hee�  u nog vragen?
Neem dan contact met ons op via 
gemeente@borger-odoorn.nl of  bel ons 
via T 14 0591.

Let op: blijf  tijdens de werkzaamheden uit 
de buurt van machines! De bestuurder kan 
u vaak niet zien en horen.  

Wegwerkzaamheden
’ 2e Exloërmond: rotonde Drentse 
 Mondenweg  |  4 t/m 15 juli  |  afgesloten,  
 omleiding 

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

Vergadering 
gemeenteraad
▶ Besluitvormende raadsvergadering 

donderdag 7 juli, 19.00 uur, 
 gemeentehuis Exloo

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

▶ Kijk of luister mee via 
 www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad 
 of RTV Borger-Odoorn (kabel 107.5, ether 
 106.0)

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

% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

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

%

Afsluiting kinderraad 
Borger-Odoorn 
Op 21 juni was de feestelijke afslui-
ting van de kinderraad 2021-2022. 
Burgemeester Jan Seton bedankte de 
kinderen voor hun inzet en heeft het 
kinderraadsjaar met hen geëvalueerd. 
Het afgelopen schooljaar heeft de kin-
derraad gesproken over onderwerpen 
zoals veilig verkeer, speeltuinen, de 
ideale school, cultuur en verkiezingen. 
Er zijn ook een paar besluiten geno-
men, waaronder het zelf  organiseren 
van een opruimactie tegen zwerfvuil. 

Wat doet de kinderraad?
De kinderraad bestaat uit leerlingen van 
groep 8 van de basisscholen in Borger- 
Odoorn. De kinderraadsleden komen 
een paar keer per jaar bij elkaar. Samen 
denken ze na over onderwerpen die voor 
kinderen belangrijk zijn. Ze leren over 
democratie en dat hun stem betekenis 
heeft. De kinderraad neemt ook besluiten. 
Dat kan leiden tot het uitvoeren van eigen 
ideeën, maar ook tot adviezen en vragen 
aan burgemeester en wethouders of  de 
gemeenteraad. 

Nieuwe kinderraad
Ook komend schooljaar kan elke basis-
school uit de gemeente weer een kinder-
raadslid afvaardigen. Tijdens de eerste 
vergadering kiezen de kinderraadsleden 
uit hun midden een kinderburgemeester. 
De kinderburgemeester is de voorzitter 
van de kinderraad en heeft daarnaast ook 
nog een aantal ceremoniële taken, meestal 
samen met de burgemeester of  een wet-
houder. 

De kinderraad is een mooie manier om 
kinderen te betrekken bij de lokale poli-
tiek. Daarom roepen we alle basisscholen 
op om komend schooljaar (weer) mee te 
doen! 

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

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

%

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app
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www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Riolering verstopt?
Kijk op 

www.borger-odoorn.nl/
riolering

’ 01-07-2022, Borger
 Marslandenweg 5, het organiseren van de 
 Spelweek Borger (verleend 27/06)
’ 01-07-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Buinerveen, Zuidonder 
 (kadastrale sectie R 2069), het realiseren van 
 12 woningen en het vergroten van het totaal 
 aantal woningen van 37 naar 41
’ 01-07-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Nieuw-Buinen, Noorderdiep  
 126A, het bouwen van een kapschuur
’ 01-07-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Drouwenerveen en Bronneger-
 veen, Natuurgebied De Branden, het leveren 
 en monteren van twee houten voetgangers-
 bruggen
’ 01-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:  

 Buinen, Hoofdstraat 39, het tijdelijk plaatsen 
 van een feesttent ten behoeve van het 
 Buuner Beer Feest
’ 01-07-2022, Ees
 Schoolstraat 13 (sportveld), het organiseren 
 van het Dorpsfeest Ees/Eesergroen

(verleend 28/06)
’ 01-07-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Nieuw-Buinen, Zuiderdiep 60, 
 het oprichten van een tweede bedrijfswoning 
 met berging
’ 01-07-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Exloo, Boerhoornweg 27, het 
 gedeeltelijk verwijderen van een draagmuur
’ 01-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Nieuw-Buinen, Dwarsdiep 45, het isoleren 
 van de buitenzijde van de woning
’ 29-06-2022, Drouwenerveen

 ter hoogte van Zuiderblokken 4, onthe¡  ng 
 gebruik knalapparaat (verleend)
’ 29-06-2022, Klijndijk
 Hoofdweg 26A, melding Activiteitenbesluit 

(geaccepteerd)
’ 29-06-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Buinerveen, Hoofdstraat 1, het 
 plaatsen van een tent voor het pleinfeest
’ 29-06-2022, Borger
 Kruisstraat, het organiseren van het 
 Koesteegfeest (verleend 27/06)
’ 28-06-2022, Bestemmingsplan 
 ‘Nieuw-Buinen, Parklaan 10-12’
’ 28-06-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Klijndijk, Hoofdweg 
 (kadastrale sectie S 751), het kappen van 
 7 bomen ten behoeve van de aanpassing 
 van de inritconstructies
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Week in Week uit verschijnt 
elke dinsdag huis-aan-huis in 
Borger, Bronneger, Bronnegerveen, 
Buinen, Buinerveen, Drouwen, 
Drouwenermond, Drouwenerveen, 
Ees, Eesergroen, Eeserveen, 
Exloërveen, 1e Exloërmond, 
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk, 
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoor-
nerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp, 
Zandberg, Gieten, Gieterveen, 
Gasselte, Gasselternijveen, 
Schoonloo.

Elke dinsdag liggen extra 
exemplaren Week In Week Uit 
op de volgende adressen:
Bakkerij van Veenen, Exloër-
weg 8, Valthe. Slagerij Drent, 
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond. 
Hunzebergen,Valtherweg 36, 
Exloo. Gemeentehuis, Hoofdstraat 
50, Exloo. Tourist info, Hoofd-
straat 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, Stations-
straat 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, Val-
thermond (alleen in de periode van 
15 maart t/m 15 oktober)
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100 jarig jubileum bij 
Daltonschool Ees
Zaterdag 9 juli a.s. viert de Daltonschool Ees haar 100 
jarig bestaan! U bent allen van harte welkom om deze 
bijzondere dag te vieren van 10.00 tot 14.00 uur.

Er is deze dag gelegenheid om de school van binnen te 
bekijken, elkaar te ontmoeten en bij te praten. Je bent 
van harte welkom! De Daltonschool bevindt zich aan de 
Schoolstraat 4 te Ees.

Hubo Borger vierde opening op feestelijke 
wijze met kortingen en demonstraties

Aan maanden van verbouwen bij de Hubo in Borger is vrijdag met een feestelijke 
opening een einde gekomen. Jeroen Kornelis en Roelof  Kemper namen ruim een 
jaar geleden de doe het zelf  zaak aan de Hoofdstraat over. Na een eerste jaar vol met 
corona beperkingen hebben ze de winkel de afgelopen maanden compleet op de 
kop gegooid en opnieuw ingericht. Jeroen Kornelis: “Wij zijn enorm trots op onze 
vernieuwde winkel en op ons personeel en hopen de komende tijd veel klanten in ons 
vernieuwde winkel te mogen verwelkomen. Wij leveren de beste service omdat we 
dat logisch vinden. Voor minder doen we het niet wel voor iedereen. Met ruim 50 jaar 
ervaring hebben we verstand van zaken met maar één doel de klant staat centraal”.

Jeroen Kornelis: “Of  het nu om een 
inbouwkast gaat, een vloer of  een nieuwe 
binnen- of  buitendeur. Vanuit ons maatwerk 
leveren wij een product dat is afgestemd op 
de wensen en woonsituatie van de klant”. 
Maar ook op het gebied van zonwering, 
raamdecoratie en horren op maat is Hubo 
specialist. “Als je wilt nemen we je werk uit 
handen. Met ons complete pakket van meten 
en maken monteren we namelijk aan huis”.

Op zoek naar een sleutelservice in Borger? 
Zoek niet verder. Bij Hubo maken ze die 
extra sleutel voor u terwijl u wacht of  winkelt. 
Maar wij bieden volgens Roelof  Kemper 
ook nog andere services aan. “Zo kan onze 
montageservice alles maken en monteren wat 
u bij ons koopt. Verf  laten mengen kan bij 
onze verfservice. En voor hout en plaatwerk 

in de juiste maat maak je gebruik van onze 
zaagservice”.

Hubo staat al jaren bekend als een zaak waar 
je van op aan kunt. Persoonlijk, vakkundig, 
informatief  en professioneel zijn de pijlers 
waar Hubo op steunt. Als u graag extra advies 
wilt of   graag vakkundige hulp bij de klus? 
Geen enkel probleem. Hubo onderscheidt 
zich in precies die klussen waar waarbij extra 
advies welkom is, of  waarbij u artikelen 
op maat nodig heeft. Of  het nu gaat om 
binnen- en buitendeuren, zonwering, horren, 
deurbeslag of  verf: Hubo helpt je graag. “We 
komen thuis bij je opmeten en desgewenst 
leveren we de benodigde artikelen thuis bij u 
af ” aldus Roelof  Kemper. (Week in Week uit/
Martin Zaagman)

Jeroen Kornelis (l) en Roelof  Kemper zien u graag in de vernieuwde Hubo aan de Hoofdstraat in Borger

a.s. Zondag is er Open tuin in 1e Exloermond
 
De tuin van Geert en Ginie Klooster in 1e Exloërmond is a.s. zondag 10 juli weer 
geopend voor publiek. U bent welkom aan de Eerste Exloërmond 12.
 
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. Ook is er een expositie van 
Hand geverfde stoffen, art quilts, hand 
gesponnen wol, schapenwollen objecten en 
wilgentenen ornamenten. Meer informatie via 
www.hondsrugtuin.nl



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

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

Kijk voor meer informatie op 
www.rookmelders.nl
en vul daar de Rookmelderwijzer in!

ROOKMELDERS 
REDDEN LEVENS
HOE WAT EN WAAR?

Hang je rookmelders 
op elke verdieping 
aan het plafond, in je 
vluchtroute.

Goed: op elke 
verdieping,

Beter: in elke ruimte,

Best: alle rookmelders 
gekoppeld.

Kies bij voorkeur 
voor gekoppelde 
rookmelders. Als brand 
beneden ontstaat, hoor 
je dit boven sneller.

Doof en of slechthorend? 
Hiervoor zijn 
speciale rookmelders 
te verkrijgen.

% www.borger-odoorn.nl Exloo  |  05 juli 2022  $

Gemeenteberichten Borger-Odoorn

Week 27 | 2022 ’ 27-06-2022, Verleende omgevingsvergunning: Odoorn, 
 Hoofdstraat 52, het realiseren van een WLZ-zorgcentrum
’ 27-06-2022, Verleende omgevingsvergunning: 
 Buinerveen, Noorderstraat 40, het verleggen van de 
 uitrit
’ 27-06-2022, Borger
 De Dri�  6, het organiseren van activiteiten in het kader 
 van het 75 jarig jubileum van SV Borger (verleend 23/06)
’ 27-06-2022, Verleende omgevingsvergunning: Exloo, 
 Hoofdstraat 57, het plaatsen van twee vlaggenmasten
’ 27-06-2022, Verleende omgevingsvergunning: 
 Borger, Hunzedal 39, het kappen van een Berk
’ 27-06-2022, Voorgenomen verkoop van (snipper)grond
’ 27-06-2022, Verleende omgevingsvergunning: 
 2e Exloërmond, Zuiderdiep 192, het plaatsen van een 
 nieuwe schuur/tuinhuis en terrasoverkapping
’ 27-06-2022, Verleende omgevingsvergunning: 
 Eesergroen, Dorpsstraat 2, het tijdelijk wijzigen van het 
 bestemmingsplan ten behoeve van de opvang van 
 Oekraïense vluchtelingen
’ 27-06-2022, Verleende omgevingsvergunning: 
 Eesergroen, Dorpsstraat 24, het vestigen van een bedrijf  
 aan huis            $

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

% www.borger-odoorn.nl/meedoen

Naar het gemeentehuis?
Maak een afspraak!
Een bezoek aan onze balie gaat op afspraak. Zo bent u 
snel aan de beurt en kunnen wij u goed van dienst zijn.

’ Ga naar www.borger-odoorn.nl/afspraak
’ Geef aan waarvoor u komt
’ Kies een beschikbare datum en tijd
’ Liever telefonisch? Bel dan T 14 0591

% www.borger-odoorn.nl/afspraak



5 Dinsdag 5 juli 2022

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

Hans Walvius. hans.walvius@
politie.nl: Gebied: Valthermond, 2e 
Valthermond, Zandberg, 1e Exloer-
mond, 2e Exloermond, Boerma-
streek, Exloerveen. 
Arjan Katerberg. arjan.katerberg@
politie.nl. Gebied: Nieuw-Buinen, 
Buinerveen, Drouwenermond, Drou-
wenerveen, Bronnegerveen.
Kobie Eefting. kobie.eefting@
politie.nl. Gebied: Borger, Bronneger, 
Drouwen, Buinen, Ees , Westdorp, 
Eesergroen en Ellertshaar. 
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

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

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

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

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

Weekenddiensten

Wijkagenten

Adverteren
in 

Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Kerkdiensten
Borger
Protestantse gemeente
www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang 
Westeresstraat): Meer info op:  
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 10 juli 2022: Samenkomst in 
Kerk van Annerveenschekanaal ‘Hee-
rencompagnie’, Greveling 117 - 119
Annerveenschekanaal. Inloop met 
koffie vanaf  10.00 uur. Aanvang 10.30 
uur.

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
Dhr. H.J. Dijkstra.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
ds. A. Hekman.

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

Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn
Maandag 6 juni, 14.00 uur Pinkster-
bijeenkomst. Voorganger: Helene 
Westerik. Organist: Wim Boer
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn.

2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
Gez. dienst PGE kerk.

Valthe
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. H.W. Thon, De Hoeksteen.

Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur: 
Tjerk Bosscher.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. H.W. Thon, De Hoeksteen.

Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
Ds. J.P. Mellema.
R.K. Statie Gieten, Eucharistieviering 
zaterdag 25 juni, aanvang 19.00 uur
Locatie Dorpskerk Gieten. De dienst 
wordt geleid door Pastor H. Garcia.

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Zondag 10 juli, 9.30 uur, 
Eucharistieviering, celebrant pastoor 
J.E.B. Deuling. Woensdag 13 juli, 9.00 
uur, Eucharistieviering, celebrant 
pastoor J.E.B. Deuling. Zie ook
www.heiligkruisparochie.nl/vieringen

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

Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal 
Noord, Dienst 10.00 uur,  
ds J. Foppen. Handelstraat 8 Stadska-
naal. Te volgen via livestream onder 
baptistenstadskanaal.
Oosterkadekerk, Op zondagochtend 
10 juli om 9.30 u. door ds. H.J.C.C.J. 
Wilschut uit Bovensmilde. Op zondag-
avond 10 juli om 19.00 u.
ds. J. Hoogstede uit Vlagtwedde.

Record aantal bezoekers voor de Fair in ’t Groen
in Exloo

In de tuin van de familie van Diepen aan het Zuideinde in Exloo vond 
afgelopen zondag voor de 11e keer de Fair in ’t Groen plaats. Dit jaar 
voor het eerst georganiseerd door de dochter des huizes, Rosanne van 
Diepen, samen met een vriendin.

“Maar nog altijd met hulp van 
zowel mijn moeder als mijn vader, 
vrienden, mijn vriend en oma”, aldus 
Rosanne. “Het was wat organisatie 
betreft dus een familiegebeuren.” 
In de tuin troffen bezoekers de 22 
deelnemers aan de fair die van alles te 
bieden hadden. Van woonaccessoires 

in verschillende stijlen tot 
cadeauartikelen, allerlei theesoorten, 
lekkere zepen, bijzondere planten en 
nog veel meer.

“Onder de fruitbomen hadden we 
een knus en gezellig terras gecreëerd 
waar men kon genieten van poffertjes 

of  een ijsje maar ook van heerlijke 
taartjes en andere Engelse zoete 
hapjes”, vertelt Rosanne. “Aan het 
einde van de middag sloten we de 
fair af  met een flinke regenbui, 
maar gelukkig mocht dat de pret 
niet bederven en zijn we ontzettend 
tevreden over de fair van dit jaar. We 
hebben zelfs meer bezoekers mogen 
verwelkomen dan ooit. Op naar 
volgend jaar!” (Week in Week uit / 
Miranda Wolters)

Andries Middelbos uit Gasselternijveen presenteert 
“Knooien in ’t duuster”

Andries Middelbos presenteerde vrijdag in zijn woonplaats 
Gasselternijveen zijn boek boek “Knooien in ’t duuster”. Hij deed 
dit in Protestantse Kerk waar 
ongeveer zeventig mensen op 
waren afgekomen. In “Knooien 
in ’t duuster” beschrijft hij in 
37 verhalen zijn belevenissen 
in de vroege morgen die hij 
als krantenbezorger jarenlang 
beleefde. Het eerste exemplaar van 
het boek had Middelbos eerder al 
aan zijn vrouw Dinie overhandigt. 
Dit was tijdens een bijeenkomst In 
het Huus van de Taol in Beilen.

Tijdens de presentatie in 
Gasselternijveen konden de 
aanwezigen genieten van een 
gevarieerd programma. Behalve 
dat hij vertelde over hoe het boek 
tot stand was gekomen las hij ook 
een aantal verhalen voor. Dit alles 

werd afgewisseld met door Andries 
Middelbos gezongen liedjes waarmee 
hij liet zien niet allen over schrijf  
talenten te beschikken maar ook 
beschikt over muzikale talenten. Tot 
slot konden de aanwezigen het boek 
door de schrijver laten signeren. 
“Knooien in ’t duuster” is het eerste 
boek van Andries maar zeker niet 
de laatste zo laat hij weten. “Ik ben 
met een tweede boek bezig maar dat 
zal een totaal andere boek worden 
dan deze”. Wat er wel in voorkomt is 
knooien maar veel meer dan dat wil 
de schrijver niet vertellen. Het boek 
“Knooien in ’t duuster” is voor € 
14,95 te koop in de boekhandel en de 
webwinkel van het Huus van de Taol: 
https://huusvandetaol.nl/webshop
(Week in Week uit/Martin Zaagman)



Gemeenteraad Borger-Odoorn
▶ Nieuwe raadsleden stellen zich voor

Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zijn de 21 nieuwe raadsleden van Borger-Odoorn 
geïnstalleerd. De komende weken stellen ze zich op deze plek aan u voor.

www.borger-odoorn.nl/
gemeenteraad

Peter Zwiers
PvdA

WIE BEN JE?
Peter Zwiers, geboren in 2e Exloërmond en hier tot 
mijn 40e gewoond. Sinds kort wonen we in Nieuw-
Buinen, met mijn vrouw Alexandra en dochter Zyra van 
bijna 4. 

In het dagelijks leven werk ik bij Scholengemeenschap 
Ubbo Emmius in Stadskanaal als projectleider techniek. 
Sinds 2006 ben ik politiek actief. Eerst als raadslid voor 
de PvdA, daarna als lid van Provinciale Staten. Ik ben 
blij nu fractievoorzitter van de PvdA in Borger-Odoorn 
te mogen zijn. 

WAT WIL JE DE KOMENDE 4 JAAR BEREIKEN?
Met stip op 1 staat de aanpak van armoede. Door de 
stijgende kosten van bijvoorbeeld energie komen 
steeds meer mensen in de problemen. Als gemeente 

dienen we daar ook oplossingen voor te zoeken.
Daarnaast blijf ik sport belangrijk vinden voor jong en
oud. Mee kunnen doen is zo enorm belangrijk.  

WAT IS VOLGENS JOU DE MOOISTE PLEK IN DE 
GEMEENTE?
De gemeente hee�  vele prachtige plekken. Ik kan 
genieten als ik hardlopend door het veld ga, maar ook 
het bruggetje nabij Bronneger en ‘achter Eeserveen’ 
kun je de meest mooie plekken vinden. 

Heidi Edens
Gemeentebelangen 
Borger-Odoorn

WIE BEN JE?
Ik ben Heidi Edens, opgegroeid in Borger, en woon 
samen met mijn vriend Klaas in Eesergroen. 
Op voorkeursstemmen ben ik gekozen in de raad, daar 
ben ik enorm trots op en dankbaar voor. 
Mijn wortels liggen in onze gemeente, en mijn hart bij 
de inwoners en alles wat onze mooie gemeente te
bieden hee� . In het dagelijks leven werk ik parttime
bij een olie- en gasbedrijf in Assen, en in mijn vrije 
tijd geniet ik samen met mijn vriend, van ons
boerderijtje en alle dieren. 

Jaren geleden heb ik me via Dorpsbelangen ingezet 
voor ons dorp, voel ik me betrokken bij wat er speelt, 
en nu in de raad kan ik me daar nog breder voor 
inzetten. Betrouwbaar, betrokken en dichtbij zijn de 
kernwaarden van Gemeentebelangen Borger-Odoorn, 
en dat is precies zoals het voelt voor mij.

WAT WIL JE DE KOMENDE 4 JAAR BEREIKEN?
Als raadslid wil ik aanschuiven bij inwoners om samen 
te kijken hoe we onze gemeente nog mooier kunnen 
maken, er zijn wanneer inwoners hulp kunnen 
gebruiken, meedenken bij de ideeën die uit onze 
dorpen komen, en bereikbaar zijn, voor alle inwoners, 
h.edens@raadborger-odoorn.nl

In het bijzonder weet ik dat ouderen in onze gemeente 
soms wat extra steun kunnen gebruiken om de juiste 
hulp te vinden. Daarnaast vind ik goede zorg, de 
krappe woningmarkt, duurzaamheid, en een goede 
toekomst voor onze jeugd heel belangrijk. Daar ga ik 
me de komende 4 jaar hard voor maken. 

WAT IS VOLGENS JOU DE MOOISTE PLEK IN DE 
GEMEENTE?
Er zijn enorm veel mooie plekken in onze gemeente, 
elk dorp hee�  zijn charme en geweldige plekken. Ik 
hou van de weidse uitzichten, de bossen, de rust, 
de landerijen, en de historie die hier verankerd ligt. 
Voel me een bo� ont dat we hier elke dag van mogen 
genieten, en direct ook de verantwoording, dat we dit 
voor de toekomst moeten behouden.

Peter Krans
CDA

WIE BEN JE?
Peter Krans, ik ben opgegroeid en woon in Borger. Ik 
ben getrouwd met Hilde en we hebben twee dochters 
in de lee� ijd van 4 en 8. Naast dat ik de zorg heb voor 
onze kinderen, werk ik als uitgever van historische en 
zakelijke boeken en als bedrijfskundig adviseur/ISO

9001 auditor bij Nedvision Publishing in Assen.

WAT WIL JE DE KOMENDE 4 JAAR BEREIKEN?
Een � nancieel gezonde gemeente met oog voor 
haar inwoners en ondernemers vind ik belangrijk. 
Lokale bedrijven krijgen voorrang bij inkoop door de 
gemeente. Er is een duidelijk aanspreekpunt voor 
vragen van ondernemers. De � nanciën moeten op 
orde zijn, er komen meer woningen beschikbaar en 
armoede moet worden tegengegaan. Iedereen telt! 
Hier wil ik mij voor inzetten.

WAT IS VOLGENS JOU DE MOOISTE PLEK 
IN DE GEMEENTE?
Het oorlogsmonument voor drie gesneuvelde Franse 
bevrijders aan de Schoonloërstraat in Westdorp is 
voor mij het mooiste en meest bijzondere plekje in 
de gemeente. Het kijkt uit over de velden waar de 
parachutisten geland zijn in april 1945, een paar dagen 
voor de bevrijding. Zij betaalden de hoogste prijs 
voor onze vrijheid. Diezelfde vrijheid waarin wij ons 
gemeenteraadswerk kunnen doen. 

Ramon Kamps
Lee£ aar Borger-Odoorn

WIE BEN JE?
Mijn naam is Ramon Kamps, 33 jaar, en als enige 
raadslid a� omstig uit Valthe. Ik ben vader van 
3 kinderen en heb sinds een aantal jaar een eigen 
timmerbedrijf. 

WAT WIL JE DE KOMENDE 4 JAAR BEREIKEN?
Vanuit mijn vakgebied wil ik mij dan ook richten 
op zaken als woningbouw, energiearmoede, en 
duurzaamheid. Door de aankomende energietransitie 
komen er vele grote vraagstukken op ons af. Ik hoop 
hier een bijdrage aan te kunnen leveren zodat deze 
transitie voor iedereen toegankelijk wordt. 

Verder vind ik kunst en cultuur ontzettend belangrijk, 
en ik juich initiatieven vanuit de samenleving dan ook 
van harte toe. Cultuur vervult een vaak onzichtbare

sleutelrol in onze maatschappij. Cultuur zit in ons 
allen, en we dragen er allemaal aan bij. 
Samen denken, en samen doen!

WAT IS VOLGENS JOU DE MOOISTE PLEK IN DE 
GEMEENTE?
Het mooiste plekje van onze gemeente is wat mij 
betre�  het Molenveld in Exloo. De rust, de ruimte, 
onovertro¦ en.

BORGER-ODOORN
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Donatie van de TVM foundation voor 
freerunpark in Exloo

In de beweegtuin in Exloo ontving Martine Polling namens SportExloo én 
Gymvereniging Eendracht een mooie cheque voor de aanleg van het freerunpark. 
Door een aanvraag van TVM-medewerker Gea Burger-Langius kunnen 
de verenigingen rekenen op een bijdrage van de TVM foundation voor het 
freerunpark.

In Exloo werken sportverenigingen samen aan de invulling van een groot veld in 
het dorp. Gymvereniging Eendracht is de drijvende kracht achter de aanleg van een 
freerunpark in dit gebied. Freerunning is een populaire sport onder de jeugd. Het nieuwe 
freerunpark zorgt ervoor dat de freerunners van de gymvereniging ook buiten kunnen 
trainen.

Gericht op jongeren
De gymvereniging en SportExloo willen met het freerunpark ook jongeren motiveren om 
(meer) te bewegen en naar buiten te gaan om elkaar te ontmoeten.

Martine Polling is als voorzitter van SportExloo samen met Marloes Leeman van 
Gymvereniging Eendracht nauw betrokken bij de ontwikkeling van het park:

“Het park vormt een centrale plek in het dorp waar jongeren en ouderen samen kunnen 
komen voor meer onderling sociaal contact. Mede dankzij de bijdrage van de TVM 
foundation kunnen we dit mogelijk maken.”

De TVM foundation ondersteunt maatschappelijke initiatieven
De Coöperatie TVM reserveert jaarlijks een deel van haar winst en doneert deze aan de 
TVM foundation. De stichting ondersteunt maatschappelijke initiatieven met een blijvend 
karakter. Leden van de Coöperatie TVM en haar medewerkers kunnen een aanvraag 
doen. Meer informatie over de initiatieven, de voorwaarden en over hoe u een aanvraag 
indient, vindt u op www.tvmfoundation.nl 

Borger-Odoorn deelt mee in 
€ 38 miljoen
 
De gemeenten Borger-Odoorn, Assen, Meppel en Noordenveld krijgen ruim 38 
miljoen euro vanuit het rijk.
 
Met deze rijksbijdrage gaat er geinvesteerd worden in bereikbaarheid, om de woningbouw 
in Drenthe te versnellen. Volgens de Provincie Drenthe past dit in het grotere plaatje 
zoals men dat in het Deltaplan voor Noordelijk Nederland heeft beschreven.

Aankondiging opritverkoop in Odoorn
 
De bewoners van de straat Langhieten in Odoorn houden zaterdag 27 augustus 
van 11:00 tot 16:00 uur een opritverkoop.
 
Veel bewoners bieden hierbij op hun eigen oprit tweedehands spullen te koop aan. Dus 
kom voor kleding, boeken, huisraad en leuke hebbedingetjes op 27 Augustus gezellig naar 
onze straat: Langhieten Odoorn.

IVN Borger-Odoorn organiseert 
zwerftocht door de Mandelanden bij 
Borger
Op woensdag 13 juli 2022, van 19.30 tot 21.30 uur organiseert IVN Borger-Odoorn 
weer een zwerftocht door de Mandelanden bij Borger.

We verzamelen ons bij de picknickplaats  bij de brug over het kanaal Buinen-Schoonoord 
in de Westdorperstraat. Aanmelden voor deze wandeling is niet nodig. Deelname is gratis.

Let op: laarzen zijn absoluut noodzakelijk, deelnemers met hoge wandelschoen krijgen 
gegarandeerd natte voeten.

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Hamerbijl 9, 9531 PN  BORGER - T. 06-27325957

E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

a.s. zondagochtend in De Trefkoel
Koffieconcert Harmonie 
Gasselte
 
De fanfare van Harmonie Gasselte organiseert op 
zondagochtend 10 juli 2022 een koffieconcert van 10.00 
- 11.00 uur in Dorpshuis de Trefkoel, Achter de Brinken 
6e in Gasselte. Hierbij zullen de leden van het fanfare-
orkest diverse stukken ten gehore brengen, onder leiding 
van dirigent Albert-Jan Eshuis.
 
De entree bedraagt € 5,00. Voor dit bedrag kunt u genieten 
van de mooie muziekstukken, een kopje koffie en een 
krentenwegge. Reserveren is niet nodig.

INZAMELING OEKRAINE
Voeding en speelgoed wordt ingezameld op 
zaterdag 9 juli van 10-12 uur en voorafgaand aan de 
kerkdienst op zondag 10 juli om 9.30 uur.

Goede Herderkerk, ingang Brinkstraat.

VK-Bommetje springen als afsluiting zwemvierdaagse 
Valthermond
Het openluchtzwembad De Zwaoi in 
Valthermond kijkt terug op een prachtige 
zwemvierdaagse die vorige week onder 
ideale omstandigheden werd gehouden. De 
zwemvierdaagse ging maandag van start 
waarbij de jeugd tot 18 jaar iedere dag twaalf  
baantjes moesten zwemmen en de ouderen 
twintig baantjes. Naast het zwemmen 
waren er dagelijks activiteiten van stuivertje 
duiken tot duiken met perslucht en van een 
spelletjes middag tot het VK-Bommetje 
springen op vrijdagavond.

De organisatie kijkt tevreden op de 
zwemvierdaagse en is blij met het aantal van 
ruim tachtig deelnemers die iedere avond 
naar het zwembad kwamen om hun baantjes 
te zwemmen. Onder hen was ook Thea 
Drenth zij nam voor de 47e keer deel aan de 
zwemvierdaagse. Ze doet niet alleen ieder jaar 
trouw mee aan de zwemvierdaagse ze is ook 
nog eens vrijwilligster bij het zwembad. Onder 
de deelnemers werden vrijdagavond ook twee 
zwemabonnementen verloot voor volgend 
jaar. De trekking hiervan werd gedaan door 
wethouder Bernard Jansen van de gemeente 
Borger-Odoorn. De gelukkigen waren Micky 
Asmussen uit 2e Exloërmond en Dijlan 
Haverhoek uit Valthermond.

Bij het VK-Bommetje springen moesten de 
deelnemers twee keer vanaf  de duikplank een 
zo hoog mogelijke bom maken. Daarnaast was 
er nog een prijs voor de best verkleedde en 
origineelste bommetje springer. In de categorie 
tot 12 jaar kwam Amelon Solomon met 6.30 
meter als winnaar uit de bus gevolgd door Bjorn 
Jansson met 5.40 meter en als derde eindigde 
Ryan Davids met 4.20 meter. De mooiste sprong 
was van Lieke Postema. In de categorie 13 jaar 
en ouder werd Ronin Hossteenge met 8.5 meter 
eerste. Als tweede eindigde Steven Postema met 
6.10 meter en als derde eindigde Martin Super 
met 5.30 meter. De mooiste sprong was van 
(Vera) Guido Drenth. (Week in Week uit/Martin 
Zaagman)

Goed bezochte Jaarmarkt in Gieterveen

Gieterveen was afgelopen zondag weer het decor van de jaarmarkt, dit jaar 
voor de 3e achtereenvolgende keer georganiseerd door Stichting Markten 
Gieterveen.

Standhouders zetten al vroeg in de 
ochtend koers richting Gieterveen en 
kregen verspreid door het dorp hun 
kraam of  standplaats aangewezen 
door de organisatie. “De markt was 
weer een groot succes en we hebben 
dit jaar zelfs een aantal standhouders 
teleur moeten stellen omdat er geen 
ruimte voor nog meer kramen was”, 

vertelt Arjan Klaassens namens 
Stichting Markten Gieterveen. “Het 
weer was geweldig en voor wat betreft 
het aanbod op de markt was het weer 
een mooie combinatie tussen de 
vlomarkt en de braderie.” De Stichting 
Gieterveen organiseert ook de jaarlijkse 
Hemelvaartsmarkt en is, net als na die 
markt eerder dit jaar, tevreden over 

het aantal bezoekers die zondag naar 
Gieterveen kwamen. “Als we dan toch 
een minpuntje moeten noemen is dat de 
regenbui die zich aan het einde van de 
middag aankondigde”, zegt Arjan, “want 
die zorgde er namelijk voor dat de 
markt iets eerder eindigde dan gepland. 
Maar daar hebben we nu eenmaal 
geen invloed op en het was gelukkig al 
richting het einde van de markt.” (Week 
in Week uit / Miranda Wolters)

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36
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Opvang voor 25 Oekraïense oorlogsvluchtelingen in 
groepsaccommodatie Eesergroen
door Jan Johan ten Have
EESERGROEN - Een groep 
van maximaal 25 Oekraïense 
oorlogsvluchtelingen kan 
het komende jaar wonen in 
Groepsaccommodatie Eesergroen. 
Daarover hebben de eigenaren de 
familie Wubs een overeenkomst 
gesloten met de gemeente Borger-
Odoorn. Een informatiebijeenkomst 
hierover in restaurant Lucy’s Inn 
trok zo’n veertig bezoekers. “De 
reacties op dit voornemen waren 
zonder uitzondering positief ”, zegt 
eigenaar Sander Wubs. 

Het is een levensinstelling. Sinds de 
vluchtelingenstroom uit het Oekraïense 
oorlogsgebied op gang kwam, had 
Wubs het gevoel dat hij ook graag 
iets wilde bijdragen. Iets betekenen 
voor deze mensen die zo hard worden 
getroffen door het oorlogsleed. “Jaren 
geleden boden wij al eens hulp aan 
vluchtelingen uit Bosnië. Met die 
mensen onderhouden wij nog altijd 
vriendschappelijke banden”, zegt 
Sander. 

Mooie uitdaging
Toen de gemeente Borger-Odoorn 
een oproep deed in deze krant 
voor woonruimte voor opvang van 
vluchtelingen, hakte hij samen met 
zijn echtgenote, dochter van 17 en 
zonen van 14 en 9 de knoop door: 
ze wilden hun groepsaccommodatie 
wel beschikbaar stellen als tijdelijk 
onderkomen. “We vinden het een 
mooie uitdaging. Aan de ene kant 
hebben we er heel veel zin in, maar aan 
de andere kant is het ook spannend”, 
vertelt Sander. “Voorheen runden wij 
deze ruimte als hotel, de omschakeling 
naar groepsaccommodatie hebben wij 
al als ingrijpend ervaren. En nu dus 
een jaar opvang van vluchtelingen. Van 
mensen van wie je de achtergrond niet 
kent en van wie je vermoedelijk in de 
meeste gevallen de taal niet spreekt. 
Nou communiceer ik zelf  gelukkig vrij 
gemakkelijk, ook als er sprake is van 
een taalbarrière.  Bijkomend voordeel: 
een voormalig medewerkster van ons 
hotel komt uit Oekraïne. Op haar 
mogen wij een beroep doen als we er 
met Google Translate een keer niet uit 
komen.” 

Informatiebijeenkomst
De informatiebijeenkomst over dit 
plan, op 20 juni in Lucy’s Inn, werd 
bezocht door zo’n veertig mensen uit 
Eesergroen en omgeving. De steun 
voor de opvang bleek die avond 
unaniem. “Het maatschappelijk 
draagvlak is groot, er klonk geen 
wanklank. Dat de mensen hier zo 

positief  in staan, doet ons heel goed”, 
zegt Wubs. Ze kregen ook veel hulp 
aangeboden, maar mensen die willen 
helpen, kunnen dit doen via de 
gemeente: “Ons horecabedrijf  blijft 
onze focus houden. Daarom verwijzen 
wij mensen die iets willen betekenen 
voor de vluchtelingen graag door naar 
de gemeente. Die houdt zich bezig met 
de organisatie van alle voorzieningen.” 
Tijdens die bijeenkomst is er onder 
meer een oproep gedaan aan mensen 
die iets willen bijdragen: vooral fietsen 
zijn erg welkom om deze mensen te 
voorzien in wat mobiliteit. Die oproep 
staat nog steeds open, er zijn nog 
fietsen nog fietsen nodig. 

Groepsaccommodatie
De opvang vindt plaats in de 
accommodatie achter het rustieke 
High-Tea restaurant Lucy’s Inn. 
Beide gelegenheden zijn gescheiden, 
het restaurant staat volledig los van 
de groepsaccommodatie. Gasten 
kunnen hier als vanouds terecht 
voor high-tea’s in Britse entourage. 
De groepsaccommodatie bestaat uit 
twaalf  kamers met eigen sanitair, 
zowel tweepersoons kamers als 
gezinskamers. Daarnaast zijn er een 
grote gemeenschappelijk woonkamer 
en eetzaal te vinden. Ook beschikt de 
accommodatie over twee keukens, waar 
de Oekraïners hun eigen potje kunnen 
koken. 

De zakelijke kant van de opvang - alles 
wat er voor deze mensen geregeld 
moet worden - ligt in handen van 
de gemeente. “Maar wij wonen zelf  
ook op dit terrein, dus de dagelijkse 
praktijk zal zijn dat wij hun eerste 
aanspreekpunt zijn voor vele zaken. 

En dat is ook de manier waarop wij 
een band met deze mensen willen 
opbouwen”, zegt Wubs. 

Hartverwarmend
Burgemeester Jan Seton zegt namens 
de gemeente blij te zijn met de 
beschikbaarheid van deze locatie voor 
de oorlogsvluchtelingen. Eerder liet 
hij optekenen in deze krant: “Het is 
hartverwarmend dat ondernemers en 
inwoners zoveel medeleven tonen. We 
zijn dankbaar dat de familie Wubs ons 
deze tijdelijke opvangplek aanbiedt nu 
die noodzaak er is. Op deze manier 
kunnen we onze gastvrijheid als 
gemeente en samenleving ook uitdragen 
richting de vluchtelingen die in Borger-
Odoorn hun toevlucht zoeken.”

Sander Wubs toont de groepsaccommodatie die zijn gezin het komende jaar beschikbaar stelt als 
onderkomen voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen (Foto: Jan Johan ten Have)

Boekenmarkt in Borger
 
Zaterdag 9 juli is de jaarlijkse boekenmarkt op 
het kerkplein in Borger. Zoals gewoonlijk gaat de 
opbrengst hiervan naar Amnesty International.
 
Er is weer een geweldig aanbod in verschillende categorieën. 
Kom gezellig snuffelen er is altijd wel iets van uw gading.
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KIA PICANTO 1.0 CVVT ComfortPlusLine 
Navigator/14”LM
Juni 2018 - Beige metallic - Stof 
Benzine - Handgeschakeld
34.487 km - Nieuwprijs: €15.550,-

PRIJS

€
 10.500,-

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

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

PRIJS

€
 33.999,- 

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,-

PRIJS

€
 15.250,- 

OPEL CORSA 1.4 AUTOMAAT On-
line 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,-

PRIJS

€
 12.400,- 

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

PRIJS

€
 17.700,- 

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,-

PRIJS

€
 20.900,- 

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

PRIJS

€
 17.399,- 

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

PRIJS

€
 31.799,- 

BMW 1-serie - 118i Automaat 
High Exec. navi/leder/17”LM /
clima/camera
Juli 2020 - Zwart metallic - Leder
Benzine - Automaat - 35.515 km
Nieuwprijs: €43.220,-

PRIJS

€
 18.899,- 

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

PRIJS

€
 18.899,- 

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

PRIJS

€
 27.900,- 

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

PRIJS

€
 21.999,- 

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,-

PRIJS

€
 20.900,- 

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,-

PRIJS

€
 12.399,- 

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

PRIJS

€
 10.899,- 

FIAT 500 0.9 TwinAir Turbo 
Popstar Airco /15”LM/Audio 
/15”LM/Audio
September 2017 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschaked - 
40.891 km - Nieuwprijs: €18.880,-

PRIJS

€
 9.999,- 

OPEL ADAM 1.0 Turbo Jam
Juli 2015 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
61.910 km

WORDT

VERWACHT

PRIJS

€
 14.394,- 

NISSAN MICRA 0.9 IG-T  
N-Connecta
Juni 2018 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
58.788 km

WORDT

VERWACHT
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TE HUUR!
GARAGEBOXEN

in Exloo, Valthermond 
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

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

Biologische boerderij
“de Morene”

aardappelen,
groenten en fruit

Lemenweg 4a 
Drouwen

tel. 0599-564563

De nieuwe SPITWA(A)RK is uit!
Het 2e nummer van 2022 over de historie van de voormalige  

gemeente Odoorn van de HV Carspel Oderen is uit.
Vijf  Stolpersteine in Valthermond (Jan Ottens), Veenkoning en wa-

ternimf  (Jacob Westendorp), Twee aan elkaar verwante families Tewis 
in Exloo (Geert van Rossum Hzn.†), Bareld Komduur vermoord in 

1923. (Geert Komduur), Voorplaat: Familie Haandrikman Exloo 1913, 
Oderen verandert: Warenhuis Geerts in Exloo (Roelof  Hoving), Rond-
blik: Wolven (Jan Wierenga), Herkent u het nog?: Klijndijk groepsfoto 
met Bertus Kienecker en reisvereniging Fabrieksstraat, Middenplaat: 

Camping ’t Vlintholt in jaren zestig, Uit de krant: ‘Jammer dat zo weinig 
mensen naar de kerk gaan.’ over Jan Woering. 

Bij Warenhuis Geerts in Exloo, bibliotheek in Valthermond en Odoorn, 
het Vervenershuus in Valthermond en boekhandel Read Shop Boelens 

(Emmermeer).

Topscorer, MVP en beste linksaanvalster van het wereldkampioenschap
Eva Heuten (17) uit Gasselternijveen met Nederlands 
team in finale WK beachhandbal

door Jan Johan ten Have
GASSELTERNIJVEEN - Ze bereikte met het Nederlands team de finale 
van het wereldkampioenschap beachhandbal op Kreta. De pas 17-jarige 
Eva Heuten uit Gasselternijveen verloor met Oranje weliswaar de finale van 
Spanje na shootouts, wel werd zij topscorer van het toernooi en verkozen 
tot meest waardevolle speelster (MVP) en beste linksaanvalster van het 
toernooi. “De zware teleurstelling van het verlies in de finale ging al snel 
over in een gevoel van trots over de prestatie die we met elkaar hebben 
neergezet”, vertelt Eva.  

Beachhandbal is een sport in opkomst. 
De sport staat op de nominatie om 
Olympisch te worden in 2028. Eva, 
die in dat jaar 23 zal zijn, snapt de 
groeiende populariteit wel: “Het is een 
geweldige kijksport: snel, dynamisch 
en spectaculair. En waar zaalhandbal 
zeer fysiek is, is beachhandbal dit juist 
helemaal niet: elke vorm van fysiek 
contact is een overtreding.” Sommige 
scores zijn één punt waard, andere - 
zoals de pirouette en de vlieger - twee 
punten. En het team dat in de aanval is, 
heeft altijd één veldspeelster meer dan 
de verdedigende partij. Het is een recept 
voor hoge scores. 

In Oranje
Zelf  beoefent Eva deze sport al een 
jaar of  vier naast het zaalhandbal. Haar 
hart ligt inmiddels op het mulle zand. 
Ze vertelt hoe ze in het ‘grote’ oranje 
is beland: “Vier jaar geleden speelde ik 
met mijn toenmalige club Jahn II uit 
Stadskanaal een toernooi in Rolde. Na 
afloop hoorde ik dat daar scouts van 
het Nederlands team waren die mij op 
het oog hadden voor Oranje onder 16. 
Ik kreeg een uitnodiging, trainde drie 
keer mee en mocht een jaar later weer 
komen voor een vervolg. Toen wist ik 
na één training dat ik niet wilde. Het 
was een ingespeeld team van meiden 
die een jaar of  drie ouder waren dan ik, 
waarin ik me totaal niet op mijn gemak 
voelde. Het daaropvolgende jaar kreeg 
ik wederom een uitnodiging. Nu voor 

een scoutingdag voor een nieuw team, 
met allemaal nieuwe meiden. Dat was 
hartstikke leuk en nog in datzelfde jaar 
mocht ik mee met het Nederlands team 
naar het EK. Ook daar reikten we tot 
de finale, die we helaas verloren tegen 
Hongarije.

WK-verloop
Met haar havo-diploma net op zak, 
reisde Eva met het Nederlands team 
af  naar Heraklion, waar het toernooi 
van 14 tot en met 19 juni plaatsvond. 
Onder het toeziend oog van haar ouders 
en grootste fans Roelof  en Annemiek 
rekende Oranje in de poulefase 
eenvoudig af  met Puerto Rico, Hong 
Kong en Griekenland. Ook de eerste 
wedstrijd in de winnaarspoule, tegen 
Frankrijk, verliep uitstekend. “We 
speelden die wedstrijd echt ontzettend 
goed dankzij uitstekend teamspel”, 
vertelt Eva, die onder de indruk 
raakte van de tactische keuzes van 
de technische staf  onder leiding van 
bondscoach Ronald Thijssen en zijn 
assistent bondscoach Jip van Otterloo. 
Ook teammanager Kim Clarijs en 
fysiotherapeut Linda Vreeling leverden 
een positieve bijdrage. 

Zo goed als het tegen Frankrijk liep, 
zo stroef  ging het tegen Duitsland. 
Het kostte de ploeg de overwinning, 
twee rode kaarten en één schorsing 
voor de volgende wedstrijd. Met een 
speelster minder, maar vol vuur en met 

een sluw tactisch plan won de ploeg 
van Argentinië en bereikte daarmee de 
kwartfinale. 

Tegen Brazilië werd het een thriller die 
in beide sets in de slotseconden in het 
voordeel van Oranje werd beslist. In 
de halve finale wachtte Hongarije. Eva: 
“Daarmee hadden we nog een appeltje 
te schillen na de verloren EK-finale van 
vorig jaar. We gingen tot het uiterste.” 
Tegen deze uitstekende ploeg speelde 
Nederland een zeer goede eerste set, 
die op drie seconden voor het einde 
naar Oranje ging. In de tweede set 
begon vermoeidheid parten te spelen. 
Uiteindelijk won Nederland ook deze 
nadat jury oordeelde dat de winnende 
treffer van Hongarije net buiten de tijd 
was.”

In de finale troffen de Nederlandse 
dames Spanje. De eerste set verliep zeer 
moeizaam tegen een sterke opponent. 
De 30-16 nederlaag was afgetekend. 
In de tweede set hervond Oranje zich 
en won met 30-22, zodat shootouts 
uitsluitsel moesten brengen. Eva werd 
bij de laatste en mogelijk winnende 
shootout als doelverdediger ingebracht 
en de gelegenheidskeepster redde. 
Oranje miste de daaropvolgende 
shootout en opnieuw mocht Eva het 
doel verdedigen. De Spaanse vijand 
versloeg haar deze keer met een lobje en 
pakte zo de WK zege. “Dan voelt je je 
eerst wel schuldig, alsof  je je team in de 
steek hebt gelaten”, zegt ze. “Maar dat 
gevoel was ik gelukkig snel kwijt.”

Dat ze zelf  nog drie persoonlijke 
prijzen in ontvangst mocht nemen, 
voelt wel speciaal. Maar verder heeft 
het oranje shirt om haar schouders 
haar Veenkoloniale nuchterheid niet 
aangetast: “Als de rest niet zo goed had 
gespeeld en de coaches het niet zo goed 
hadden neergezet, was ik nooit MVP, 
topscorer of  beste linksaanvalster van 
het toernooi geworden.”

Uitdagingen
Met het WK achter de rug is ze alweer 
bezig met haar volgende uitdagingen: 
met haar team Unitas Rolde een 
plek bemachtigen op het Nederlands 
kampioenschap voor clubteams volgend 
jaar. En na de zomer het begin van 
haar hbo-opleiding. “Nee, geen sport. 
Ik ga verpleegkunde doen.” En tot 
slot wil ze nog iets kwijt: “Mijn vader 
en moeder zetten er heel veel voor 
aan de kant zodat ik dit kan doen en 
bereiken. Vanaf  februari elke zaterdag 
met de auto naar Blaricum om te 
trainen, bijvoorbeeld. Daarvoor ben ik 
ze ontzettend dankbaar. Ik vond het 
geweldig dat ze erbij waren, het hele 
toernooi op Kreta.”

Eva Heuten in het  WK-shirt, met haar WK-medaille (Foto: Jan Johan ten Have)

Zilveren medaille voor Fenje Folkers van 
sv ‘t Mikpunt in Drouwen

  
Zondag 3 juli Heeft Fenje 
Folkers van schutters vereniging 
sv ‘t Mikpunt in Drouwen de 
tweede plaatst behaald bij het 
Nederlands kampioenschap 
pistool 10 meter voor veteranen, 
dat werd gehouden in Arnhem. 
  
In de voorronde behaalde ze 
de derde plaats en in de finale 
waar op tijd geschoten moest 
worden behaalde ze het zilver. 
Sv ‘t Mikpunt in Drouwen is 
een vereniging waar leden van 
verschillende leeftijden trainen 
voor het hoogste doel. 
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Familieberichten
kunt u inleveren

tot maandagmiddag 
14.00 uur bij de Bruna

in Borger.

De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Familieberichten kunt u inleveren tot maandagmiddag 
14.00 uur bij de Bruna in Borger.

De Bruna is maandag om 13.00 uur geopend.

Ivm zomervakantie is 
Huisartsenpraktijk van Veldhuizen

gesloten van: maandag 11 juli t/m vrijdag 29 juli

Voor spoedeisende gevallen wordt er als volgt waargenomen:
11 juli t/m 15 juli dr Leeuwerik (0599 236 036)
18 juli t/m 22 juli dr van Hilst (0599 238 138)
25 juli t/m 29 juli dr Leeuwerik (0599 236 036)

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

herhaalmedicatie? Alvast dank.

Uitslag 3e Zomerdrive 28 
Juni 2022 Bridgeclub Borger
A-lijn
1. Ans de Jong & Sicco de Jong  61,63%
2. Rieky Zinger & Tinus Zinger  59,53%
3. Ellen Roeper & Johannes Sijbom  57,88%
4. Geert Joosten & Herman Scheltinga  56,22%
5. Harrie de Bie & Henk Loman  54,44%
 
Bridgeclub Borger Speelt elke dinsdagavond Zomerdrive in Het 
Anker te Borger. Aanwezig  19.00 uur.

De zon 
schildert de wolken 

nu zonder jou

Geert Hoving
bijna 60 jaar

* Wildervank,  † Borger, 
7 oktober 1938  27 juni 2022

Jantje Hoving - Strockmeijer

André en Ireen  Marcel en Corinna
Marc en Cheyenne Esther
   Kris en Joyce  Antonia
   Tom     Ilenia
    Ines

Anita en Mario
Nienke
Anko en Iris
Saranda en Niels
Ramon

De dienst voor de crematie heeft in besloten 
kring plaatsgevonden.

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers 
in de zorg. Dit voor alle steun en hulp 

die wij hebben gekregen.

Correspondentieadres:
Grote Brink 2-134
9531 AL  Borger

Fantastisch, prachtig, wat een lieve kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen.  

Met een glimlach is onze moeder, oma en  
grootoma ingeslapen.

Riek Oosting-Kiewiet
in de leeftijd van 93 jaar.

Sinds 10 juni 1996 weduwe van Johannes Oosting.

 Jan en Margreet
  Stefan en Annemarie, Sylvie, Anna
  Guido en Yvonne, Joris, Noor

 Harrie en Trientje
	 	 Johan	en	Raffaella,	Luca, Mattia
  Karin en Marcel, Fedde,

 Dick in herinnering, Grietje en Bert
  Kim en Mart, 
  Lian en Chris, 

 Ben en Greetje
  Peter Jan en Annemiek
  Marloes en Niels, Ted

 Martin en Stieneke
  Lydia en Rien
  Niels

27 juni 2022
Schaapstreek 1, 9536 PM Ees

Het afscheid heeft in familiekring plaatsgevonden.

Bijna 90 adressen deden in 
Gasselternijveen mee aan 
Meuk is leuk
Onder ideale weersomstandigheden is zaterdag 2 juli jl. 
op bijna 90 huisadressen  meegedaan aan de Meuk is leuk 
! - markt in Gasselternijveen.

Vooral in het centrum van het 
dorp was het bij tijd en wijle 
gezellig druk. Behalve dat er 
meuk gekocht en verkocht 
werd, was er ook regelmatig 
tijd om even een beetje 
bij te praten of  om nader 
kennis te maken. Na afloop 
was iedereen dan ook van 

mening dat ‘de markt’ zeker 
voor herhaling vatbaar is.De 
drie prijzen voor de leukst 
ingerichte verkooppunten,  
die door de dorpscoöperatie 
uitgeloofd waren, gingen naar 
3e prijs: Plantsoenstraat 8, 2e 
prijs: Baptistenkade 2, 1e prijs: 
Villa Gasselter Nieveen.

                                                                       Kinderen en kleinkinderen

                                                                       Rikie Smeman-Wessels

Henk Smeman

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, 

bloemen en steun die wij hebben mogen ontvangen na 

het overlijden van mijn lieve man, onze vader, 

schoonvader en opa

Tapir Tapes geeft 20 entreekaarten WILDLANDS voor 
gezinnen in Borger-Odoorn
Tapir Tapes uit Emmen heeft 20 entreekaarten voor 
WILDLANDS Adventure Zoo Emmen beschikbaar 
gesteld voor gezinnen in de gemeente Borger-Odoorn.

Alexander Evenhuis 
(algemeen directeur) en Onno 

Compeer (teammanager) van 
Tapir Tapes hebben deze 

entreekaarten overhandigd 
aan de Stichting Sociale 
Teams Borger-Odoorn. Deze 
zorgt ervoor dat de kaarten 
terecht komen bij gezinnen 
die een hart onder de riem 

kunnen gebruiken en die op 
deze manier kunnen genieten 
van een onbezorgde dag in 
WILDLANDS Adventure 
Zoo in Emmen.

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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a.s. zaterdag en zondag
Schapenscheerdersfestival & Wolfeest 
Balloo
Terwijl de schapen worden geschoren 
is er héél veel te doen en te zien bij de 
Herders van Balloo. Het Wolfeest is een 
grote fair, met veel aandacht voor de wol 
van de Drentse heideschapen.

Het aanbod bestaat veelal uit bijzondere 
en ambachtelijke producten. Lekkernijen, 
originele lampen, handgemaakte tassen, 

duurzame, lokaal geproduceerde zepen, 
wilgentenen manden, tuinplanten, hoeden, 
keramiek, herdersstokken, handbeschilderde 
linnen jurken, het is te veel om op te noemen. 

Voor kinderen
Voor de jeugd is het schapen scheren sowieso 
altijd een bezienswaardigheid. Ook zijn er 
kinderworkshops zoals pottenbakken op een 
draaischijf, een spijker smeden, zeep vilten en 
creatief  met wol.

Het Schapenscheerdersfestival en Wolfeest 
op zaterdag 9 en zondag 10 juli in Balloo, 
Crabbeweg 2 van 10.30 tot 17.00 uur. De 
entree is € 5,- en kinderen t/m 12 jaar hebben 
gratis toegang. Vooraf  tickets kopen wordt 
aanbevolen via www.wolfeest.com

Ingezonden brief
Enige jaren geleden werd Nederland opgeschrikt door het fenomeen “Zure 
Regen”. Achteraf  is gebleken, dat dit in de publiciteit werd gebracht en min 
of  meer werd geïndoctrineerd door milieuactivisten en ondersteund door 
extreem linkse groeperingen. Enige tijd daarna werd al spoedig duidelijk, dat 
dit gebeuren niets met zure regen had te maken maar werd veroorzaakt door 
twee opeenvolgende extreem droge zomers en een winter met relatief  weinig 
neerslag. Vooral heideplanten op slechte zandgronden hebben de droogte toen 
niet overleefd.

Op dit moment wordt de bevolking opnieuw met iets dergelijks geconfronteerd en naar 
het zich laat aanzien door waarschijnlijk soortgelijke initiatiefnemers. Nu moet het meest 
plantenvoedende element en verbindingen ervan het ontgelden namelijk stikstof  (N). Dat 
dit het paard achter de wagen spannen is blijkt uit het volgende van dit verhaal.

Het is algemeen bekend en door gerespecteerde onderzoeksinstituten  en  universiteiten 
o.a. Wageningen  University bewezen, dat  akkerbouwgewassen per eenheid van 
oppervlakte een veelvoud  CO2 opnemen dan aaneengesloten bossen en natuurgebieden 
(3 tot 5 keer). Daarnaast geven ze in dezelfde verhouding zuurstof  (O2) af  aan onze 
atmosfeer. Hoewel deze wetenschap al heel lang bekend is, wordt hieraan in de actuele  
klimaatdiscussie bewust of  onbewust nauwelijks aandacht besteed.

Het werkelijke probleem  voor de gehele aarde is geen zure regen of  stikstof, maar 
opwarming van de aarde en daardoor o.a. verhoging van de zeespiegel. Dit alles 
veroorzaakt door verbranding (het verbruiken) van fossiele brandstof  voor de 
wereldwijde energievoorziening voor allerlei doeleinden.. Deze langzame (verrotting) en 
snelle verbranding is een scheikundig proces waarbij deze fossiele brandstof  uiteenvalt 
in water en CO2. Door allerlei kunstgrepen probeert men nu de energievoorziening  uit 
fossiele brandstof  te beperken door o.a. gebruik te maken van zon- en windenergie. Dit is 
één van de mogelijkheden om de CO2 in onze  atmosfeer te beperken.

Een andere mogelijkheid is het wereldwijd bevorderen van een weelderige plantengroei, 
waarbij zo veel mogelijk CO2 uit de atmosfeer wordt opgenomen. Daarbij is de 
beschikbaarheid van stikstof( N ) als belangrijkste element voor voeding van de plant 
uiteraard zeer belangrijk. Het is vanzelfsprekend , dat planten met een potentieel hoge 
opname met CO2, als bouwstof, de voorkeur verdienen (hoge droge stofopbrengst).

Het is verder bekend en iedereen kan het zien, dat  veel variatie bestaat in de 
plantensoorten in de natuurgebieden. Zo is de variatie van planten in de beekdalen veel 
groter dan die van gebieden die voorheen een agrarische bestemming hebben gehad. 
Grote gebieden worden hier overwoekerd door één of  slechts enkele plantensoorten. 
Deze planten leveren niet of  nauwelijks een bijdrage aan het terugdringen van CO2, 
omdat deze door een snelle vertering en verrotting  weer spoedig in gasvorm in de 
atmosfeer terugkeren. Het is het overwegen waard, om deze gebieden een andere 
bestemming te geven, waarbij meer CO2 wordt opgenomen, die dan ook nog eens  
langduriger wordt vastgelegd.

Eén van de mogelijkheden daartoe is een plantenbestand,  dat dan bewust worden geteeld 
vanwege een hoge CO2 opname voor een non-food bestemming zoals o.a. ter vervanging 
van niet afbreekbare kunststoffen. Ook voor het op nog grotere schaal produceren 
van biobrandstof  als biodiesel en ethanol kunnen hoogwaardige CO2 opnemers een 
bijdrage leveren. Als zodanig kunnen mais en suikerbieten worden genoemd. Een ander 
alternatief  voor een vervangend gewas zijn planten, die het unieke vermogen hebben om 
N (stikstof) uit de atmosfeer opnemen voor hun eigen groei en ontwikkeling. Planten, 
die dit presteren zijn o.a. klavers en vlinderbloemigen zoals erwten., bonen en soja. Deze 
producenten van plantaardig eiwitten kunnen een belangrijke rol spelen bij de productie 
van vleesvervangers.

Voor de agrarische bevolking zijn de genoemde gewassen een gepaste aanvulling op hun  
huidig gewassenassortiment. Ook kan het bijdragen aan een betere verstandhoudingen 
tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Ter informatie kan worden vermeld,  dat de auteur van het bovenstaand artikel een 
gepensioneerde  ambtenaar is, woonachtig op het  platteland.

Ing. Albert Kupers Gieterveen

Zwemmen, fietsen en hardlopen in het mooiste 
gebied van Nederland;
De RunForestRun triatlon vond weer 
plaats bij het Gasselterveld

Vermoeid kwamen de eerste mensen uit het water van het Nije Hemelriekje afgelopen 
zondagmiddag. In het vooruitzicht hadden ze nog 15 kilometer mountainbiken 
en nog 15 kilometer hardlopen. De deelnemers van de RunForestRun hadden het 
niet makkelijk met deze zware triatlon. Toch noemt de organisatie het weer een 
succesvolle editie.

Tevreden kijkt Winfried Bats naar de 
deelnemers. ‘Het is de vierde keer dat we dit 
evenement organiseren. Het is een zwaar 
evenement vanwege het parcours dat de 
deelnemers afleggen. Ze moeten allereerst 
vanuit het zand door het water heen. Daarna 
moeten ze over een eiland heen en opnieuw 
het water in. Daarna volgen de andere 
onderdelen van de triatlon nog.’ 

Bats is erg blij dat het weer mogelijk is om 
dit evenement te organiseren. Door de 
coronacrisis kon de triatlon niet doorgaan. 
‘We organiseren met de RunForestRun altijd 
al de trails, het onverhard hardlopen in Noord 
Oost Nederland. Toen het bekend werd dat 
het Gasselterveld een recreatiegebied werd, 
ging mijn duursporthart sneller kloppen en 
ben ik dit gaan organiseren.’

De deelnemers vinden het een van de 
mooiste triatlons van Nederland. Er komen 
mensen meedoen uit het Franssprekende deel 
van België. En dat komt door de ambiance. 
‘Almere is ook een gave triatlon, maar dat is 

helemaal goed opgezet. En hier heb je helder 
water en is het gebied een stuk ruwer.’

Het natuurgebied is buitenlands mooi volgens 
Bats. ‘Het meer is bijna turquoise blauw. 
Daarnaast is het water zo helder dat je je 
eigen handen ziet tijdens het zwemmen, maar 
ook een eventuele duiker die onder je door 
zwemt.’ Daarnaast vindt de organisator het 
bos er omheen ook uiterst bijzonder.

Het is een enorme klus om dit evenement te 
organiseren. Zo liep Bats er tegenaan dat het 
zoeken van vrijwilligers steeds moeilijker is. 
Hij moest minimaal 70 vrijwilligers hebben en 
dat is net gelukt. Ook baalt hij van het feit dat 
ze zaterdag het strand helemaal is opgeruimd 
en dat er zaterdagnacht nog jongeren zijn 
geweest die glas op het strand hebben 
gegooid. Ondanks de moeilijkheden van het 
organiseren heeft Winfried Bats er toch weer 
zin in om ook volgend jaar weer de Triatlon 
de organiseren in het mooiste natuurgebied 
van Nederland. 

Spelletjesmiddag bij voetbalvereniging 
Valthermond
 
Spelletjesmiddag op zaterdag 27 augustus 
voor iedereen in de leeftijd van 6 t/m 17 
jaar. 

Opgeven kan via  
jeugdbestuur@vvvalthermond.nl of  
activiteiten@vvvalthermond.nl

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Geweldig afscheid voor voetbalicoon Geweldig afscheid voor voetbalicoon 
Robert Oosting in GasselternijveenRobert Oosting in Gasselternijveen

Robert Oosting is nog maar 33 jaar maar heeft inmiddels al een geweldige staat van 
dienst opgebouwd als voetballer en als speler-trainer en straks gaat hij full – time 
hoofdtrainer worden bij zaterdag 2e klasser Drenthina in Emmen. Afgelopen zaterdag 
nam Robert Oosting op een geweldige manier afscheid als voetballer.  ‘Nieveen’ 
verrastte hem op een afscheidsduel met het huidige team van de roodhemden tegen 
een team met spelers waar hij ooit mee speelde bij de verschillende clubs waar hij 
speelde. Robert Oosting speelde bij verschillende clubs in het verspreidingsgebied 
van Week in Week uit zoals Nieuw-Buinen, Borger en Gasselternijveen.
 
Iedereen is het er wel over eens dat Robert 
Oosting een van de allerbesten is geweest 
van zijn generatie op de Noordelijke 
voetbalvelden. Hij rook aan het betaald 
voetbal bij FC Emmen en zat er heel dicht 
tegen aan en in het voetbalwereldje wilden 
veel clubs hem altijd binnenhalen.
 
Ooit begon hij bij SPW in Stadskanaal, 
speelde daar in de F- en E junioren en maakte 
daarna de stap naar SC Stadskanaal D1 waar 
hij twee jaar speelde. Toen stond FC Emmen 
voor de deur en vertrok hij naar FC Emmen 
om daar vervolgens in de C-junioren te 

gaan spelen. Na 4 seizoenen keerde Robert 
weer terug naar SC Stadskanaal om enige 
seizoenen later toch terug te keren naar de 
beloften van FC Emmen. Knie-problemen 
speelden hem daar helaas parten.
 
Robert Oosting over zijn voetbalcarriëre
‘Ik kijk terug op een mooie voetbalcarrière. 
Toen ik bij FC Emmen speelde zat ik er 
tegenaan alleen was ik te lief  in die tijd, in dat 
wereldje moet je harder zijn. Joseph Oosting 
verweet me nog wel eens dat ik er veel meer 
uit had kunnen halen. Bij Nieuw Buinen en 
WKE heb ik op het hoogste amateurniveau 

kunnen spelen dat waren mooie tijden. Toen 
bij WKE de problemen begonnen was het 
kiezen of  op het hoogste niveau blijven 
spelen bij een andere club of  SC Stadskanaal 
uit de put helpen en vanuit daar beginnen 
met trainerspapieren te halen. Ik heb voor 
het laatste gekozen en uiteindelijk heeft dat 
natuurlijk geweldig uitgepakt.’
 
Hoe vond je het afscheid afgelopen 
zaterdag ?
‘Ik ging er vanuit dat we met de senioren 
een mixtoernooi hadden. Toen ik op 
het sportpark aankwam bleek dat er een 
afscheidswedstrijd was georganiseerd. Het 
was superleuk om oude bekenden weer te 
zien waarmee je eerder hebt samengespeeld. 

Gasselternijveen heeft het fantastisch 
georganiseerd en ook mijn familie 
uitgenodigd zonder dat ik er wat van wist. 
We hebben een leuke wedstrijd gespeeld 

en daarnaast ben ik nog verrast met alle 
wedstrijdshirts van clubs waar ik actief  ben 
geweest als speler, geweldig! Ik wil dan ook 
de club Gasselternijveen in het speciaal 
bedanken voor deze mooie dag.
 
Onder toeziende ogen van familie, vrienden, 
supporters en vele anderen prikte Robert 
er ook nog even twee in en dat waren zijn 
allerlaatste feiten op het voetbalveld. Arbiter 
Rene Meems gaf  hem vlak voor tijd de ‘Rode 
Kaart’ en kon hij voor de laatste keer de gang 
maken naar de zijlijn. De zijlijn waar hij de 
komende decennia waarschijnlijk te zien zal 
zijn als trainer-coach. Om te beginnen bij 
Drenthina maar velen zijn het er over eens 
dat deze club niet zijn eindstation zal zijn.
 
De wedstrijd eindigde afgelopen zaterdag 
trouwens in een 3-4 zege voor het 
gelegenheidsteam van Robert Oosting. 
(Week in Week uit / Harrie Meiringh)
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Museum Collectie Brands in
Nieuw-Dordrecht zoekt vrijwilligers
Al een tijdje zijn wij van Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. Hoewel zich enkele nieuwe kandidaten hebben gemeld, kampen 
wij nog steeds met een krapte. Daarom doen wij andermaal een oproep.

Iedereen die het leuk lijkt om in een museum 
te werken, geïnteresseerd is in cultuur 
en historie of  zich graag als vrijwilliger 
inzet voor een regionale organisatie is 
van harte welkom in het museum. Of  je 
nu een verhalenverteller puur sang bent, 
een superspeurder die verborgen feiten 
over historische objecten opduikelt of  een 
aanpakker die in een handomdraai een 
bezoekende groep van koffie, thee en gebak 
voorziet. Het is zomaar een greep uit de 
werkzaamheden in het museum waarbij 
we een helpende hand kunnen gebruiken. 
Doordeweeks alsook in het weekend, want 
Museum Collectie Brands is zes dagen in de 
week geopend.

Misschien ben jij wel onze nieuwe 
receptionist, educatief  medewerker of  zelfs 
bestuurslid. Of  wellicht ken jij iemand die 

helemaal op zijn plek zal zijn in ons museum. 
Gezelligheid is namelijk een belangrijk 
onderdeel van onze organisatie. Zo drinken 
we elke dag graag samen een bakkie koffie. 
Met plezier schuiven wij een extra stoel aan. 
Kortom, we kijken er naar uit om je te leren 
kennen. Meld je aan door een e-mail te sturen 
naar info@collectie-brands.nl of  bel tijdens 
openingstijden naar 0591-393400. Graag tot 
ziens!

Helpende Hoefjes naar Ees!

Langs deze weg stel ik me graag aan jullie voor. Als Equine Assisted (kinder) 
Coach (paardencoach) heb ik de afgelopen vijf  jaar  met veel succes in de regio 
Zuid Holland gewerkt. Kinderen kwamen met hulpvragen op het gebied van 
emotieregulatie, faalangst of  waren niet sociaalvaardig genoeg om zich staande 
te houden binnen de huidige maatschappij. Om die reden ben ik tevens sociale 
vaardigheid- en faalangst trainer geworden. 

Paarden zijn betekenisvol tijdens de sessies. 
Zij oordelen niet en geven kinderen de 
ruimte om veilig te experimenteren tijdens 
laagdrempelige opdrachten. Omdat alle 
zintuigen meedoen tijdens deze ervaring, is 
dit een effectieve vorm van coaching.

Met mijn vier betrouwbare Tinkers ben 
ik onlangs naar Ees verhuisd. Naast het 
coachen met behulp van paarden, ben 
ik activiteitenbegeleidster en bied ik 
huiswerkbegeleiding aan. Met twintig jaar 
ervaring als leerkracht binnen het (speciaal) 

basisonderwijs blijft het werken met kinderen 
mijn passie. 

U bent van harte welkom bij Helpende 
Hoefjes om uw wensen te verkennen en de 
mogelijkheden te bespreken. 

Nicolet Nijhuis  |  06 – 46 02 29 36
info@helpendehoefjes.nl
www.helpendehoefjes.nl

Tinker Paradijs
Dorpsstraat 31  |  9536 PC Ees

De webshop “Anders Iets”

Wat voor ons begon als een spontaan idee, heeft meer en meer vorm gekregen door 
het  gewoon te realiseren. En wat is er mooier dan de daad bij het woord voegen en op 
zoek te gaan naar net even ”iets anders”. We hebben allemaal wel eens moeite om een 
origineel cadeau, een leuk hebbedingetje of  gewoon iets leuks voor jezelf  te vinden. 
Wij zijn trots op onze webshop en hopen dat we de uitkomst bieden voor net even iets 
anders door met een uniek assortiment te komen.

Bij Anders Iets is er volop keuze in de 
webshop voor net even iets anders, dus 
laat je inspireren. Op de site hebben wij 
alvast wat voorwerk gedaan door cadeau 
pakketten samen te stellen voor verschillende 
gelegenheden om het je makkelijker te maken. 
Wij doen er dan een leuk kaartje bij met jouw 
persoonlijke tekst!

Ook is er de mogelijkheid om zelf  een uniek 
cadeau samen te stellen. Kies dan een leuke 
verpakkingen, maak daarna de keuzen uit 
leuke, stijlvolle items en wij zorgen dat het op 
een creatieve en verrassende manier met een 
persoonlijk kaartje wordt verpakt en naar het 
gewenst adres wordt verzonden.

www.Andersiets.nl 

Na een paar jaar weer 
clubkampioenschappen bij JV Borger

Eindelijk kon het weer, clubkampioenschappen bij JV 
Borger. Door de beperkende maatregelen vonden deze voor 
het laatst plaats in 2019 met als gevolg dat een behoorlijk 
aantal van de deelnemers nog nooit een echte wedstrijd had gejudood. Maar 
afgelopen donderdag was het dan zover en onder warme omstandigheden werd in 
sporthal De Koel in verschillende poules hard en sportief  gestreden. Daarbij werden 
de judoka’s enthousiast aangemoedigd door de toeschouwers.

Dit jaar mochten zich clubkampioen noemen: 
Tijn Moek, Ruben van der Spoel, Milan van 
Zwol, Floris Keizer, Dèstan van Dommelen, 
Madelief  Pols, Younes Ouazen, Thorben 
Poelman, Bart Woudstra, Chris Meulman 
en Tim Hansen. Het laatste drietal kwam er 
in onderlinge wedstrijden niet uit waarop 

de wedstrijdleiding besloot dat ze alle drie 
kampioen zijn. De “Roel van Alff ” bokaal 
ging dit jaar naar Koen Elzinga en Noah 
Hazeleger. Overeenkomstig de traditie wordt 
deze prijs ieder jaar uitgereikt aan die twee 
judoka’s die tijdens de examens het meeste 
uitblinken.

Koen Elzinga en  
Noah Hazeleger met de 
Roel van Alff  bokaal

Grote zomeropruiming bij  
Selekt Wonen Ter Veen in Borger
Dinsdag 5 juli is de jaarlijkse zomeropruiming gestart bij Selekt Wonen Ter Veen 
in Borger. De meubelzaak haalt de bezem flink door de showroom. Daarom mogen 
uiteenlopende unieke (show)modellen de hele maand juli met korting tot 60 procent 
de deur uit!

Hoge korting op:
• Diverse unieke (show)modellen zitgroepen,
• fauteuils,
• eetkamertafels,
• wandmeubelen,
• slaapkamers,
• boxsprings,
• linnenkasten
• en meer van bekende en minder  
bekende merken moeten uit de  
showroom.

De nieuwe herfst-wintercollectie is onderweg. 
Er is te weinig ruimte in de showroom om 
alle meubelen te plaatsen. Een goed moment 

om deze zomer nieuwe meubelen met een 
hoge korting in huis te halen.

Selekt Wonen Ter Veen in Borger
Wij zijn al meer dan 35 jaar het adres voor 
wooninspiratie en interieurbeleving in Borger 
en omgeving. Met een hoogwaardige en 
actuele collectie meubelen is er voor elke 
bezoeker een ruime keus op het gebied van 
wonen, zitten en slapen. We vragen geen 
aanbetalingen, bezorgen gratis door heel 
Nederland en slaan late leveringen indien 
nodig op. Middels onze vakmanschap en 
service weten wij de verwachtingen van 
klanten telkens weer te overtreffen.
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Veranderingen bij Sturing Optiek in 
Borger

Er gaat het een en ander veranderen binnen Sturing Optiek. Onze zeer gewaardeerde 
collega Marko Sturing gaat stoppen en zijn passie voor een gezonde eet- en leefstijl 
achterna. Zijn winkel heeft hij overgedragen aan Inge van der Maten.

Marko heeft zijn overstap als volgt verwoord: 
“Het gezegde luidt: Je moet stoppen op het 
hoogtepunt, na 22 jaar is het voor mij genoeg 
geweest. Ik vind het nog leuk, maar vind ik 
het leuk genoeg om dit nog 20 jaar te doen? 
Ik denk het niet, nu is de tijd gekomen om 
wat anders te gaan doen.

Ik ben zo’n beetje het optiekvak ingerold, 
maar kom oorspronkelijk uit het onderwijs, 
daar wil ik graag weer wat mee gaan doen. 
Les geven, trainingen verzorgen, coaching, 
meer in die richting. Door de gebeurtenissen 
van de afgelopen twee en een half  jaar 
is het thema gezondheid voor mij veel 
belangrijker geworden. Naast de reguliere 
gezondheidszorg spreek ik ook graag 
over additieve (in plaats van alternatieve) 
gezondheidszorg, waarin eet- en leefstijl 
een belangrijke waarde voor mij geworden 
is. Met mijn diploma ‘Oersterk Coach’ wil 
ik mensen helpen die niet lekker in hun 
vel zitten. Daarnaast heb ik een opleiding 
TriA© Wandelcoach gevolgd om mensen 
te kunnen helpen. Hup de natuur in! Buiten 
wandelen om weer in beweging te komen als 
alles is vastgelopen. Ook houd ik me bezig 
met bioresonantie en heb ik daarvoor een 
Quantum apparaat aangeschaft waarmee ik 
kan meten en behandelen. Tezamen noem ik 
dit Bezingeving: Bezinnen en Zingeving. Ik 
noem mezelf  nu een bezingever.

Ik blijf  leren en me verdiepen in dingen die 
ik leuk, interessant en belangrijk vind. En 
dat heeft minder met de optiek te maken, 
vandaar de overstap. Ik geef  Inge met plezier 
het stokje door en ga er van uit dat de klanten 
blijven krijgen wat ze gewend zijn: de beste 
oogzorg met de mooiste producten! Ook wil 
ik alle klanten bedanken voor het vertrouwen 
wat men mij de afgelopen jaren heeft 
gegeven, ook toen ik er alleen voor kwam te 
staan. Ik hoop dat dit vertrouwen blijft en dat 
men zich bij Inge en haar medewerkers net zo 
plezierig zal voelen als bij mij!”

We willen Marko enorm bedanken voor zijn 
jarenlange inzet, gelukkig zal hij zo nu en dan 
nog aanwezig zijn in onze winkel. Op 12 juli 
tussen 14.00 uur en 17.00 uur geven we u de 
gelegenheid om Marko te bedanken en hem 
succes te wensen met zijn nieuwe loopbaan.

Het nieuwe team van Sturing Optiek
Het nieuwe team van Sturing Optiek blijft 
uiteraard met dezelfde passie voor u klaar 
staan. Dezelfde prettige en persoonlijke 
service die u kent van Marko blijven wij 
doorzetten en staat bij ons hoog in het 
vaandel. Kom gerust eens langs voor een 
praatje om ons beter te leren kennen.

Aeilko en Joëlle zullen ons team gaan 
versterken met hun opgedane kennis 
van de optiekwereld. Ook Inge werkt al 
jaren met passie en plezier als opticien en 
contactlensspecialist en heeft daarnaast nog 
een eigen zaak in Winsum.

De nieuwste meettechniek voor optimaal 
kijkcomfort
Met behulp van de nieuwste technieken 
blijven wij alles uit onze service halen om u 
zo goed mogelijk te helpen met een passende 
en stijlvolle zichtoplossing. Daarom hebben 
wij geïnvesteerd in de nieuwste revolutionaire 
oogmeettechniek, de DNEye® Scan. Deze 
scanner meet onder andere de lengte van uw 
ogen, de pupilgrootte en de reactie op diverse 
lichtomstandigheden. Deze biometrische 
data gebruiken we om glazen te maken die 
exact overeenkomen met uw ogen. Met de 
Biometrisch Intelligente Glazen (B.I.G.) 
ervaart u de scherpst mogelijke kijkervaring. 
Hiermee gaan we verder dan de huidige 
standaard binnen de optiek en kunt u bij 
ons rekenen op de meest effectieve en 
persoonlijke benadering van uw hulpvraag.

Rodenstock
Sinds kort werken wij samen met 
Rodenstock als nieuwe glasleverancier. 
De kwaliteitsgarantie van de glazen 
van Rodenstock sluit perfect aan bij 
onze meettechniek en onze visie op 
optimaal kijkcomfort. Zo vertalen wij de 
hypernauwkeurige data van onze DNeye 
scanner in een compleet en persoonlijk 
eindproduct van hoge kwaliteit.

Wij zien u heel graag in de winkel om u hier 
meer over te vertellen. En vergeet niet om 
op 12 juli langs te komen voor het feestelijke 
afscheid van Marko.

Met hartelijke groeten,

Het team van Sturing Optiek 

www.sturingoptiek.nl
Tel. 0599-236 136

Isabel de Vries uit Exloo werd Nederlands 
Kampioen met luchtdrukwapens schieten
In het sportcentrum Valkenhuizen 
in Arnhem werd afgelopen weekend 
door de beste luchtgeweer- en 
luchtpistoolschutters uit Nederland in 
verschillende categorieën gestreden 
om de Nederlandse titels. Voor de 
Hoogeveensche Schietvereniging waren 
zeven geweer schutters en 1 pistool 
schutter uitgenodigd door de KNSA. 
Isabel de Vries uit Exloo werd Nederlands 
kampioen.

Drie schutters weten zich te plaatsen voor de 
Olympische finale
Bij de Nederlandse kampioenschappen 
wordt er eerst een kwalificatiewedstrijd 
geschoten over 40 of  60 schoten afhankelijk 
van de klasse waarin je schiet. De beste 
acht schutters uit de kwalificatiewedstrijd 
plaatsen zich voor de Olympische finale 
waarin uiteindelijk in een afvalsysteem van 
24 schoten bepaald wordt wie de gouden, 
zilveren en bronzen medaille behaald.

Rose Koudenburg uit Odoorn, Isabel de 
Vries uit Exloo en Stefan van de Belt wisten 
zich te plaatsen bij de beste acht schutters in 
hun klasse en mochten de finale schieten.

Twee keer goud voor jeugdleden HSV
Isabel de Vries mocht als eerste op zaterdag 
haar wedstijd schieten. In de kwalificatie 
wist zij zich met een score van 607,2 punten 
als tweede te plaatsen voor de finale. In 
de finalewedstrijd ging Isabel meteen 
voortvarend van start en nam meteen de 
leiding. Gedurende de finale heeft ze die 
niet meer afgestaan en wist met een verschil 
van 6,4 punten de 1e plaats te halen en 
Nederlands Kampioen te worden met een 
score van 244,3 punten bij de Junioren 
Dames-A.

Resultaten finalist Rose Koudenburg
Rose Koudenburg mocht zaterdag in de 
klasse luchtgeweer staand Junioren Dames-B 
haar kwalificatiewedstrijd over 40 schoten 
schieten. Zij wist zich op haar eerste 
Nederlandse Kampioenschap met een keurige 
score van 384,3 punten als derde te plaatsen 
voor de finale. In de finale kreeg Rose helaas 
wat last van de spanning van het schieten op 
een NK en ging het wat minder dan ze zich 
had voorgesteld. Toch mag Rose trots zijn 
op een keurige 5e plaats tijdens haar eerste 
Nederlands Kampioenschap.
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SCHOUDER-

KARBONADE
250 GRAM

1.49!

WIJ ZIJN 
ONBETWIST

UW BBQ- 
SPECIALIST! 

VANAF 
€7.25 P.P.!

SLAGERIJ DRENT
AL MEER DAN

44 JAAR VERSTAND 
VAN LEKKER VLEES!

VOLG ONS OOK OP

FACEBOOK!

HAMLAPPEN 

250 GRAM

1.99!

M E G A  V O O R D E E L :
5 KILO KIPPENBOUTEN   17.75
5 KILO HAMLAPPEN    35.95
5 KILO SPEKLAPPEN    30.90
5 KILO SCHOUDERKARBONADE  28.75
5 KILO GEMENGDGEHAKT   29.45
5 KILO RIBLAPPEN    56.25

10 GEHAKTBALLEN       7,99 10 HAMBURGERS   6,99
10 GRILLBURGERS         6,99 10 BACONBURGERS  6,99
10 KIPSCHNITZELS 6,99 10 UIBURGERS   6.99

3 MAGERE VARKENSROLLADES SLECHTS 18.50!

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

Alles onder voorbehoud

van extreme inkoopprijzen

Sporthal De Koel, Het 
Esdalcollege en verwarring 
bij bestemmingsplan Valthe, 
Buinen, Klijndijk en  
2e Exloërmond
Door: Ineke Arends
In de oordeelsvormende raadsvergadering van Borger-
Odoorn kwam afgelopen donderdag het Esdalcollege 
opvallend vaak voor. Maar er waren ook 3 insprekers over 
het bestemmingsplan voor de dorpen Valthe, Buinen, 
Klijndijk en 2e Exloërmond.

Sporthal De Koel
De binnensport accommodaties in Borger-Odoorn verkeren 
in een slechte staat waarbij De Koel in Borger er het slechtst 
aan toe is. Eerder besloot de gemeenteraad daarom al dat 
De Koel voorrang zou krijgen en werd er onderzoek gedaan 
naar diverse mogelijkheden. Het college heeft meerdere 
scenario’s uitgewerkt en vroeg nu aan de raad om scenario 4 
verder te mogen uitwerken. Scenario 4 houdt in dat er een 
nieuwe sporthal komt op de plaats van de huidige Koel en 
een gymzaal bij het nieuwe Esdalcollege. Voor alle partijen is 
dit het ideale scenario al willen GB en D66 en in zekere mate 
ook GroenLinks dat het college ook scenario 3 uitwerkt. In 
dit scenario komt er alleen een nieuwe sporthal. Het nadeel 
van dit scenario is dat het waarschijnlijk te klein is als er meer 
leerlingen komen of  als het beweegonderwijs in uren zal 
toenemen. Bovendien moeten leerlingen van het Esdal dan 
pendelen voor hun sportlessen. Voordeel van scenario 3 is dat 
het goedkoper is.

Als de raad volgende week er voor kiest ook scenario 3 uit 
te werken kan er nog geen opdracht aan het Esdal gegeven 
worden om een gymzaal te gaan bouwen. Dit wil het college 
wel graag want als de nieuwe school en de nieuwe gymzaal 
tegelijk gebouwd kunnen worden zal dit een kostenbesparing 
van 2 ton opleveren. De financiering van elk scenario zorgt bij 
de raadsleden voor zorgen. In dezelfde vergadering moesten ze 
ook al beslissen over meerkosten voor de bouw van het nieuwe 
Esdal college. Ze voelden zich voor het blok gezet, als ze niet 
willen betalen zal het Esdal niet gaan bouwen en verdwijnt het 
voortgezet onderwijs uit de gemeente. De inflatie en gebrek aan 
grondstoffen zorgt nu al voor meer kosten en de raad is bang 
dat dit ook zal gebeuren met de nieuw te bouwen sporthal. 
Bovendien zijn een aantal partijen bang dat er geen geld meer 
over zal blijven voor de andere accommodaties die ook hard 
aan renovatie of  vernieuwing toe zijn. Volgende week besluit 
de raad welk scenario verder zal worden uitgewerkt, in het 
najaar zal er een definitief  besluit volgen bij het vaststellen van 
de begroting.

Vier dorpen bestemmingsplan
Omdat de bestemmingsplannen van Valthe, Buinen, Klijndijk 
en 2e Exloërmond verouderd zijn is hier een update van 
gemaakt. Het is de actualisatie van de huidige situatie. Wat tot 
verwarring leidde was dat er een flink aantal zienswijzen waren 
ingediend door mensen die graag bouwinitiatieven nemen. In 
de reactienota hierop ging het college in op deze initiatieven 
alsof  het nieuwe aanvragen waren en vele keurden ze af. De 
drie insprekers begrepen die reactie van het college niet en 
eigenlijk begreep de raad het ook niet. De redenen waarom 
deze initiatieven werden afgewezen waren door de raadsleden 
niet uit te leggen. Vooral omdat de raad enkele weken geleden 
een inbreidingsplan heeft goedgekeurd waarbij ze aangaven 
zoveel mogelijk te willen bouwen in alle kernen. Nu werden 
initiatieven afgekeurd omdat zij niet in dit inbreidingsplan 
staan maar dat plan zou een dynamisch plan zijn. De kaders 
voor wel of  niet bouwen zijn voor de raadsleden niet duidelijk 
en het werd ze ook niet duidelijk waarom het college bij deze 
initiatieven al stelling had genomen. Het bestemmingsplan 
zou immers alleen een actualisering zijn. Ook dit onderwerp 
komt als bespreekstuk terug in een besluitvormende 
raadsvergadering.

Demonstratie bronzen beelden maken door 
Els van der Glas bij Galerie Drentshe Aa te Balloo
Drenthe is een gerenommeerd beeldend kunstenaar 
rijker: beeldend kunstenaar Els van der Glas, is 
verhuisd naar Drenthe en haar beelden worden 
geëxposeerd in en bij Galerie Drentsche Aa te Balloo.  

In het weekend van 16 en 17 juli zal Els van der Glas, bij 
Galerie Drentsche Aa te Balloo, met een demonstratie haar 
werkwijze tonen en tevens uitleg geven aan de technische 
aspecten  van een bronzen beeld.

Het werk van Els van der Glas bestaat uit voornamelijk 
beelden van dieren die  één ding gemeen lijken te hebben: 
beweging. Hoewel realistisch weergegeven  krijgen ze door 
haar werkwijze een bijna intuïtieve touch mee. Het eigene 
van het verbeelde dier tracht zij te ‘vangen’ in brons, de 
natuur als haar inspiratiebron.

Menig beeld van Els van der Glas siert inmiddels huis, maar 
vooral tuin en niet alleen in Friesland; zij heeft inmiddels 
een vaste groep liefhebbers van haar werk in binnen- en 
buitenland. Reden genoeg om in ‘onze’ omgeving haar werk 
te promoten.  

U vindt Galerie Drentsche Aa aan de Balloo 27 te Balloo. 
Kijk voor meer informatie op www.galeriedrentscheaa.nl of  
bel 0592 – 24 12 14.

Juf Jannie Hadderingh van obs de Dobbe in Gasselte 
met pensioen
Na jaren met grote inzet, veel 
deskundigheid, warmte en 
betrokkenheid gewerkt te hebben 
in het onderwijs, gaat juf  Jannie 
Hadderingh van obs de Dobbe met 
pensioen.

Dit afscheid wil het team natuurlijk niet 
zomaar voorbij laten gaan. Zij nodigen u 
van harte uit om aanwezig te zijn bij haar 
afscheidsreceptie. Ouders, oud-leerlingen, 
oud-collega’s en belangstellenden zijn van 
harte welkom om juf  Jannie op donderdag 
14 juli 2022 tussen 14.30 uur en 16.30 
uur de hand te schudden. Locatie: obs de 
Dobbe, Achter de Brinken 6C, 9462 RH, 
Gasselte. (Foto: Herman van Oost)

Een ‘BROESCURSUS DRÈENTS’ in spelvorm
Drentse invulling voor uw winterprogramma?
Met de zomer nog in het verschiet wordt er o.a. bij de verenigingen, 
clubs en verzorgingshuizen in onze gemeente weer gewerkt aan de 
voorbereidingen voor het winterprogramma. Tijd om invulling te geven 
aan een gezellige morgen, middag of  avond.

De Streektaolambassadeur en zijn 
vrijwilligers in de gemeente Aa en 
Hunze kunnen u hierbij helpen door 
het geven een ‘BROESCURSUS 
DRÈENTS`. In spelvorm kunt u 
laten zien en horen hoe groot de 
kennis is van het Drents op allerlei 
terreinen, zoals bijzondere Drentse 
woorden en oude voorwerpen. In een 
ongedwongen sfeer kunt u dit spel met 

een groep mensen spelen. Nieuw in het 
komend jaar is de aanvulling, waarbij 
we mooie gedichten voorgedragen 
of   kan er een verhaal worden verteld. 
Dit alles in onze Drentse taal. Zijn 
de Streektaolvrijwilligers al eens langs 
geweest? Je kunt ze gerust opnieuw 
vragen met het programma dat in ‘een 
nieuw jasje’ is gestoken.

VRIJWILLIGER WORDEN?
Ligt de Drentse taal u ook na aan het 
hart en lijkt het u wat om u bij de groep 
vrijwilligers aan te sluiten? Wij zijn 
nog op zoek naar actieve Drenten. Bij 
voorkeur uit de veenkoloniale kant van 
de gemeente Aa en Hunze. Komt u uit 
een andere hoek van de gemeente, dan 
bent u eveneens van harte welkom! Zin 
om aan te sluiten? Voor informatie kunt 
u terecht bij de Streektaolambassadeur 
in Aa en Hunze, Jan Hartlief:  06 – 46 
32 59 05 of  jghartlief@ziggo.nl

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36



Onderstaande ondernemers wensen iedereen veel plezier tijdens het Dorpsfeest Ees / Eesergroen!



DORPSFEEST EES/EESERGROEN 2022

Ees en Eesergroen maken zich op voor het 
dorpsfeest 2022
De feestcommissie is de afgelopen maanden ontzettend 
druk geweest met de organisatie van het dorpsfeest 
Ees/Eesergroen, de 11 leden hebben samen ontzettend 
veel werk verricht en het is gelukt om ook voor deze 
editie weer een mooi programma samen te stellen. 

Het dorpsfeest wordt eens per 5 jaar gehouden en men 
vermoedt dat deze traditie ongeveer 85 jaar geleden moet 
zijn ontstaan. De 2022 editie begint aanstaande vrijdag en 
duurt tot en met zondag en de feesttent bevindt zich bij de 
sportvelden aan de Schoolstraat in Ees. Het feestweekend 
zal op vrijdagavond om 18.00 beginnen met de start voor de 
fietsroute door de dorpen, bewoners hebben de straten zelf  
versierd in thema’s zoals de jaren ’70, het stenen tijdperk, 
het wilde Westen en Flower Power. Hiervoor wordt iedereen 
die mee wil fietsen van harte uitgenodigd om op dat tijdstip 
samen te starten vanaf  de feesttent. De route is ongeveer 12,5 
kilometer lang, wordt met pijlen aangegeven en is overigens 
ook na vrijdagavond nog het hele feestweekend te fietsen. 
De officiële opening van het dorpsfeest zal door Jan Seton, 
burgemeester van Borger-Odoorn, worden verricht. 

Eikens en Warta zullen op vrijdagavond 8 juli zorgen voor 
een gezellige muziekavond en ook zal dan de prijsuitreiking 
voor de winnaars van de versierde straten plaatsvinden. 
Eikens en Warta spelen hits van vroeger en nu en het belooft 
een swingende avond te worden. Op zaterdagmiddag is er 
vervolgens een trekkerbehendigheidswedstrijd. Op het terrein 
van de Familie Smegen aan de Dorpsstraat 16 wordt een 
parcours uitgezet met diverse onderdelen die de chauffeur zo 
goed mogelijk op zijn of  haar eigen trekker moet afleggen. 
Het gaat hierbij om nauwkeurigheid, inschattingsvermogen, 
evenwicht en meer dus het is zeker weten erg leuk om te 
zien! Speciaal voor de kinderen is er een speelweide met leuke 
activiteiten en een springkussen.

Zaterdagavond 9 juli is het de beurt aan de jongens van 5th 
Wheel. De band uit Valthe speelt hits uit de jaren ‘60, ‘70 en 

’80 en hoe groot of  klein een feest ook is, zij maken er altijd 
een gezellig groot feest van! Op zondag 10 juli, de laatste 
dag van het dorpsfeest, is er voor de dorpelingen een brakke 
brunch met daarna een uniek, muzikaal en theatraal optreden 
van entertainment-groep de Traan uit Borger. Muzikaliteit, 
nostalgie, theater, humor en nog veel meer… 

Kijk voor meer info over het programma en de toegang op de 
Facebookpagina van Dorpsfeest Ees/Eesergroen, hier deelt 
de feestcommissie ook alle laatste nieuwtjes over het feest. 
Kom jij ook naar de feesttent?
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Inloopbijeenkomst over werkzaamheden 
natuurgebied Bronnegerveen goed bezocht

De Brandsdijk in Bronnegerveen zegt niet iedereen iets, toch 
was daar afgelopen vrijdag een inloopbijeenkomst over de 
werkzaamheden die plaatsvinden in het natuurgebied  Hunzedal. 
Timo Bonder van waterschap Hunze en Aa’s vertelt trots over de 
werkzaamheden in het gebied.

‘We staan nu in gebied de Brander 
en hier zitten twee bovenlopen 

van de rivier de Hunze. Deze 
bovenlopen vormen iets verderop 

de beek Hunze’, begint Bonder. 
Officieel heten de bovenlopen 
anders, maar voor Bonder is het 
begrijpelijk dat dit stuk ook al 
Hunze wordt genoemd.

Waarom er een 
informatiebijeenkomst moest 
komen, maakt Bonder snel duidelijk. 
‘We zijn bezig met de inrichting 
van een natuurgebied. We laten de 
bovenlopen van de Hunze opnieuw 
meanderen door het landschap.’ 
Daarnaast komt er een kwelzone, 
wat goed is voor de diversiteit 
van de planten in het gebied.  De 
opkomst is hoog volgens Bonder. 
Op het moment van praten is de 
inloop net begonnen en zijn er 
al zo’n dertig omwonenden. ‘We 
verwachten dat er nog meer mensen 
komen, maar de inloop duurt nog 
drie uur, dus dat komt vast goed!’

De werkzaamheden in het gebied 
moeten aan het einde van het jaar 
klaar zijn. Het is zeker dat het 
streven wordt behaald. ‘Dat is 
zeker haalbaar. We zijn met twee 
maanden klaar met het grondwerk. 
Daarnaast moeten er nog wat 
wandelpaden, fietspaden, bruggen 
en vissersplekken aangelegd 
worden.’  
(Week in Week uit / Rutger Breider)

Timo Bonder van Waterschap Hunze en Aa's

Wie verdient volgens jou de Doemee-award 2022?
Samen sterk voor een samenleving waarin 
iedereen meedoet
Eind dit jaar volgt voor de zevende keer de uitreiking van de 
Doemee-award. De Doemee-award is een initiatief  van MEE. Het 
is een stimuleringsprijs voor personen of  organisaties die zich met 
een lokaal initiatief  in hun omgeving inzetten voor een samenleving 
van en voor iedereen. Hun inzet stelt mensen met een beperking, 
chronische ziekte of  afstand tot de arbeidsmarkt in staat maximaal 
mee te doen. De winnaar ontvangt een geldbedrag om het initiatief  
verder uit te bouwen en meer mensen mee te laten doen. Ken jij een 
lokaal initiatief  van een persoon of  organisatie? Zend deze dan in!

Een inclusieve samenleving waar 
iedereen naar vermogen mee kan 
doen, dat is waar MEE voor staat. 
En dit komt alleen tot stand als 
iedereen een steentje bijdraagt. 
Dat hoeft niet altijd groots te 
zijn. Burgerinitiatieven ontstaan 
omdat mensen betrokken zijn bij 
de samenleving. Hetzelfde geldt 
voor instellingen en bedrijven 
die bijvoorbeeld mensen met een 
afstand tot werk een kans bieden. 
Of  hun informatievoorziening zo 
hebben aangepast dat mensen met 

een beperking het ook begrijpen. Al 
deze initiatieven die bijdragen aan 
een inclusieve samenleving en met 
positieve, enthousiaste inzet worden 
gerealiseerd, verdienen een podium.

Inzenden kan tot 1 oktober
Ken of  heb jij een goed initiatief? 
Je kunt deze tot 1 oktober 2022 
inzenden via www.doemee-award.nl. 
De lokale initiatieven dienen actief  
te zijn in Gelderland, Drenthe, 
Overijssel of  Flevoland. Per 
provincie kiest de jury een winnaar.

Stimuleringsprijs & publieksprijs
Wie naar huis gaat met de Doemee-
award wordt niet door MEE 
bepaald. Een jury, bestaande uit 
zowel cliëntvertegenwoordigers 
en ervaringsdeskundigen als 
maatschappelijk betrokken partners, 
buigt zich over de inzendingen en 
kiest per provincie een winnaar. 
Deze winnaars ontvangen een 
stimuleringsprijs van € 500,-. 
Daarnaast zorgt de uitslag van een 
publieke stemronde voor extra 
gewicht in de schaal. De winnaars 
worden tijdens een feestelijke 
uitreiking in december bekend 
gemaakt.

Belangstellenden kunnen voor meer 
informatie en het inzenden van 
initiatieven een kijkje nemen op 
www.doemee-award.nl

Motie Gemeentebelangen Borger-Odoorn leidt tot 
steun aan boeren
 
De gemeente Borger-Odoorn gaat haar agrariërs actief  steunen. Dat 
is de conclusie nadat een motie van Gemeentebelangen tijdens de 
vorige raadsvergadering door de raad werd aangenomen. 'Een mooi 
resultaat, onze boeren verdienen die steun. De agrarische sector is 
namelijk een van de belangrijkste pijlers van Borger-Odoorn', zegt 
Harm Greven, fractievoorzitter van Gemeentebelangen.
 
De motie 'Wij steunen onze boeren', 
werd door Gemeentebelangen 
ingediend, samen met vier van de 
vijf  coalitiepartijen, na een schorsing 
tijdens de behandeling van het 
oorspronkelijke amendement van de 
partij. Uit de coalitie weigerde enkel 
de PvdA de motie te ondersteunen. 
In het amendement vroeg 
Gemeentebelangen om samen met 
onze boeren een landbouwvisie op 

te stellen, waarmee zij handvatten 
zouden krijgen om hun boerderijen 
toekomstbestendig te maken. Helaas 
was geen enkele partij bereid dit 
initiatief, dat gedragen werd door 
een groot aantal lokale boeren, te 
steunen.
 

'Je kan niet alles hebben natuurlijk. 
Wij hebben veel gesprekken gehad 

met onze agrariërs en zij gaven aan 
dat ze behoefte hebben aan een 
duidelijke visie, dit hebben we in 
de raad naar voren gebracht, maar 
helaas is de nieuwe coalitie hier nog 
niet rijp voor. Gelukkig staat in onze 
aangepaste motie dat de wethouder 
in gesprek moet gaan met de 
agrarische sector, wellicht kan dit 
alsnog leiden tot een visie', knipoogt 
Greven.
 
Met het aannemen van de motie van 
Gemeentebelangen wordt Borger-
Odoorn de vierde gemeente in 
Drenthe die openlijk uitspreekt op 
te komen voor haar lokale agrariërs.

Deportaties van Joden, Roma en Sinti uit 
Nederland 1940-1945 vanuit Westerbork
Buitengewone transporten
Kamp Westerbork speelde een centrale rol bij de deportaties van 
Joden, Sinti en Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met meer 
dan honderd transporten werden 107.000 mensen gedeporteerd, 
en slechts 5.000 overleefden. Het kamp fungeerde als een depot, 
een tussenstation tussen huis en haard, en de concentratie- en 
vernietigingskampen elders in Hitler-Duitsland.

De verspreide kennis over 
de deportatietransporten is 
samengebracht in Buitengewone 
transporten. Deportaties 
van Joden, Roma en Sinti 
uit Nederland 1940-1945 en 
aangevuld met nieuwe informatie 
uit recent onderzoek. Dat geeft 
een genuanceerder en completer 
beeld over het aantal transporten, 
het gebruik van personenrijtuigen 
en het bekende ‘treinbord’. 
Nieuw is dat niet alleen de rol 
van de Nederlandse Spoorwegen 
wordt behandeld, maar ook die 
van de Deutsche Reichsbahn. 
Er is ook uitgebreide aandacht 
voor de naoorlogse herinnering 
aan de transporten. Op 15 juli 
1942 vertrok het eerste transport 
vanuit kamp Westerbork naar 
Auschwitz. Deze en alle volgende 
transporten zijn met datum, 
vertrekplek, bestemming en 
aantal gedeporteerden in het boek 
opgenomen.
 
Dirk Mulder is historicus en 
was 33 jaar lang directeur van 

Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork. Hij publiceerde 
over de geschiedenis van het 
kamp, de verwerking van de 
oorlog en Holocausteducatie. 
Samen met David Barnouw en 
Guus Veenendaal schreef  hij De 
Nederlandse Spoorwegen  
1939-1945 (2019).
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Poplab Drenthe maakt vier nieuwe 
producties mogelijk
Vier jonge Drentse makers mogen de komende maanden een eigen productie maken 
waarin zij popmuziek en een andere kunstvorm combineren. Dit is mogelijk dankzij 
financiële ondersteuning en begeleiding vanuit Poplab Drenthe van Stichting Kunst 
& Cultuur. Het collectief  CENTRAAL, met leden uit Meppel, gaat de film Als de zon 
ondergaat maken. Een experimentele korte film over het ouder worden en daarmee 
het (terug)verlangen naar het Drentse platteland. Miriam Kerkhof  uit Assen wil 
de voorstelling en podcast Nuchter maken. Zij stelt hierin de nuchtere noordeling 
centraal.

Lopen door een muziekalbum
Delia Bremer en Serge Epskamp uit 
Nieuweroord/Zandhuizen gaan onder de 
titel Dauw Drift ‘poetry scapes’ maken. Zes 
gedichten worden verwerkt tot dichterlijke 
soudscapes door de Drentse natuur. De 
vierde gehonoreerde aanvraag is van Ghiel de 
Best uit Emmen. Hij wil met zijn Poprophet 
ooit een grote museumshow maken waarin 
de bezoeker van zaal tot zaal door een 
muziekalbum loopt. Een eerste stap naar die 
droom wordt gezet in First World Fiction, 
waarin hij ingaat op de fictieve wereld die we 
tegenwoordig voor waarheid houden. First 
World Fiction wordt een muzikale installatie 
die te zien is op festivals en in galerieën.

Poplab Drenthe biedt een creatieve 
broedplaats aan popmusici en andere makers 
uit Drenthe waar ze kunnen experimenteren 
met andere kunstvormen. Een 
kruisbestuiving tussen musici en bijvoorbeeld 
filmmakers, acteurs, dansers en hiphoppers. 
Uit zeven inzendingen selecteerden singer-
songwriter Roos van Tuil uit Amsterdam, 
Dennis Platvoet, artistiek en zakelijk 
coördinator bij de Nieuwe Oogst in Deventer 
en filmmaker Tom Tieman uit Groningen de 
genoemde vier inzendingen.

De makers gaan nu aan de slag met het 
uitwerken van de plannen. De eerste 
presentaties worden eind dit jaar verwacht.

Fietsexcursie 'hunebedden en andere 
cultuurhistorische objecten in Valthe(rbos)'
Heb je ook zin om de mooiste historische plekjes van het Valtherbos te ontdekken? Ga 
dan mee met deze gevarieerde fietsexcursie. Op 9 en 27 juli a.s. kan je met een gids 
van Staatsbosbeheer een prachtige fietstocht van zo’n 11 km maken door boswachterij 
Emmen. Een geweldig natuurgebied met vele zichtbare sporen uit het verleden.

In Drenthe zijn meerdere hunebedden en 
grafheuvels zichtbaar aanwezig. Hunebedden 
zijn de oudste monumenten die in Nederland 
te vinden zijn. In de IJstijd werden grote 
keien naar Drenthe meegevoerd en daarvan 
werden de Hunebedden gebouwd. Ze 
werden vlak bij de nederzettingen van het 
Trechterbekervolk gebouwd. Je vindt er 
daarom soms een aantal vlak bij elkaar.

Tijdens de fietsexcursie wordt er vijf  keer 
gestopt en een korte wandeling gemaakt om 
hunebedden en de grafheuvel Eppiesbergje 
bekeken. Daarnaast wordt ook het 
Onderduikhol bezocht en de plek van het 
archeologisch onderzoek van de 2 eeuwen 
geleden verdwenen Valtherschans wordt 
aangedaan.

Fietsafstand is 11 km waarvan 4 km over 
stevige zandpaden wordt gefietst.  

De fietsexcursie is geschikt vanaf  16 jaar. Je 
leert en ontdekt van alles over de geschiedenis 
van hunebedden en grafheuvels.

Informatie en aanmelden
De fietsexcursie vindt plaats op zaterdag 9 
juli om 10.00 uur en op woensdag 27 juli 
om 14.00 uur en duurt ongeveer twee uur. 
De kosten bedragen € 7,50 per persoon 
en men dient een eigen, stevige fiets mee 
te nemen. Vooraf  online aanmelden is 
noodzakelijk via www.staatsbosbeheer.nl/
fietsexcursievaltherbos

Startplaats: Parkeren bij Eppiesbergje, dit is 
de grote grafheuvel in akkers ten noorden van 
de weg Odoorn naar Valthe, (Valtherweg). 
Voor meer informatie en voor de overige 
activiteiten kunt u kijken op  
www.staatsbosbeheer.nl
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Erik Lankman voorgedragen als griffier 
van Borger-Odoorn
 
De selectiecommissie van de 
gemeenteraad van Borger-Odoorn draagt 
Erik Lankman voor als de nieuwe griffier. 
Op 7 juli neemt de raad hierover een 
besluit. De heer Lankman heeft jarenlange 
ervaring als griffier en kan deze ervaring 
inzetten voor de gemeenteraad.
 
De griffier is de secretaris van de 
gemeenteraad en de schakel tussen de raad 
en de ambtelijke organisatie. De griffier is 
verantwoordelijk voor de voorbereiding, 
het verloop en de nazorg van de 
raadsvergaderingen. De griffier adviseert 
de leden en de voorzitter over inhoudelijke, 
strategische, procedurele en juridische 
aspecten van de raad. Tot slot geeft de 
griffier leiding aan het overige personeel dat 
werkzaam is op de griffie.
 
Albertus Steenbergen, voorzitter 
werkgeverscommissie, is blij dat de commissie 
in Erik Lankman de nieuwe griffier heeft 
gevonden: ”Op deze manier kunnen we 
samen verder bouwen aan de raad.” 

“Er ligt een aantal mooie klussen, die we 
samen moeten oppakken. Ik verheug me er 
op om samen met de gemeenteraad aan de 
slag te gaan,” aldus Erik Lankman, die blij is 
met de voordracht.

Erik Lankman zal per 22 augustus van start 
gaan als griffier. Hij volgt Femke Koekoek op, 
die vanaf  november 2021 als interim-griffier 
werkzaam is voor de raad van Borger-
Odoorn.

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

Heel Nederland aan de brandnetels
Het Wilde Weg organiseert een 
vrijblijvende informatieochtend in 
omgeving Gasselte
 
Steeds meer mensen in Nederland tonen belangstelling voor een gezonde leefstijl 
waar voeding en beweging belangrijke onderdelen van zijn. Het veranderen en 
verbeteren van een eetpatroon blijkt in de praktijk moeilijk om vol te houden. Leah 
en Tim van In Het Wilde Weg zien steeds meer interesse ontstaan voor wildplukken 
en de gezonde stoffen die planten bevatten. Zij helpen graag iedereen op weg 
naar een meer natuurlijk eetpatroon en leert men welke (wilde) planten daarbij 
gebruikt kunnen worden. Veel mensen hebben wel eens gehoord van het maken van 
brandnetelsoep maar weten niet dat naast de brandnetel nog heel veel andere (wilde) 
planten eetbaar zijn en veel vitamines en mineralen bevatten. 
 
Om te leren welke planten eetbaar zijn en 
ook de giftige planten te leren kennen geeft 
In Het Wilde Weg een jaaropleiding eetbare 
wilde planten. Naast het leren kennen van 
veel eetbare soorten leer je om te koken 
met gezonde producten. Deze opleiding 
gaat van start in september. Verbinding met 
de natuur is een belangrijk aspect in deze 
opleiding. Elf  maanden lang duiken we in 
de wereld van het wildplukken. We gaan op 
excursie naar verschillende natuurgebieden in 
Noord-Nederland, leren planten herkennen 
en koken op het kampvuur met wilde planten 
en paddenstoelen. Ook de geneeskrachtige 
werking van planten en paddenstoelen wordt 
behandeld. De jaaropleiding bestaat uit 
praktijkdagen en theorielessen. De theorieles 
wordt gegeven in Drenthe in de omgeving 
van Gasselte maar doordat het ook mogelijk 
is  om deze online te volgen is de opleiding 
voor mensen uit het hele land toegankelijk.
Tijdens de opleiding wordt veel aandacht 
besteed aan het plukken met respect voor 
de natuur. Leah en Tim  adviseren de 

cursisten om wilde planten in hun eigen tuin 
te laten groeien en zo te zorgen voor meer 
biodiversiteit. Hier profiteren cursisten niet 
alleen zelf  van maar ook voor bijen en andere 
insecten is dit een belangrijke voedselbron.
 
Om een indruk te krijgen van de jaaropleiding 
en om elkaar te leren kennen, organiseert 
In Het Wilde Weg een vrijblijvende 
informatieochtend. Tim en Leah vertellen 
wat je allemaal kunt verwachten. Verder is er 
tijd om elkaar te ontmoeten en te genieten 
van een hapje en een drankje met eetbare 
wilde planten. Heb je belangstelling voor 
eetbare wilde planten en wil je deze in de 
verschillende jaargetijden leren herkennen 
meld je dan aan voor deze informatieochtend.

Datum: woensdag 20 juli vanaf  19.30 uur 
Locatie: buiten bij een kampvuur in de 
omgeving van Gasselte, exacte locatie volgt 
na aanmelding Vooraf  opgeven bij Leah 
Groeneweg, info@inhetwildeweg.nl of  tel.nr. 
06-14136734.
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SV Borger vierde 75-jarig jubileum

Een feestweekend met een vleugje reünie, dat moest het wat de jubileumcommissie 
van SV Borger betreft worden. Na afgelopen weekend kan men niet anders 
concluderen dan dat de missie geslaagd is. Het 75-jarig bestaan van de 
voetbalvereniging is groots gevierd! Niet alleen met de huidige leden, maar ook 
vele oud-leden kwamen op de festiviteiten af. Het groenwitte clubgevoel zat er bij 
allen nog stevig in. Tijdens de officiële receptie benadrukte voorzitter Erik Veen 
niet voor niets dat de leden en alle oud-leden, sponsoren, vrijwilligers en noem ze 
maar op, de club hebben gemaakt tot wat het nu is. Een bloeiende en springlevende 
voetbalvereniging!

Door: Erwin Beukema

Verrassingswandeling ‘SV Borger op 
Drift’
Enigszins afwachtend kwamen dik 110 
deelnemers op de vrijdagavond aan op het 
sportpark. Een verrassingswandeling stond 
er op het programma, men had eigenlijk geen 
idee wat er ging gebeuren. De gasten werden 
ontvangen in de bestuurskamer van de club, 
die voor de gelegenheid was omgetoverd tot 
een echte SV Borger schatkamer. Allerlei 
documenten en foto’s uit de rijke historie 
van de club lagen uitgestald en hingen aan 
de muur. Met name een meterslang fotodoek 
vol met oude elftalfoto’s maakte direct de 
tongen los. En toen moest de wandeling 
nog beginnen. In groepen van ongeveer 
15 personen werd men om het kwartier 
opgeroepen om zich te melden bij Albert 
Kamps. De trainer nam op humoristische 
wijze de tactiek door, benoemde een 
aanvoerder en liet de manschappen 
vervolgens los om het veld op te gaan. 
Daar werden de deelnemers op speelse 
wijze meegenomen door de geschiedenis 
van de club. Via geluidsfragmenten waarin 
oud-spelers werden bezongen, een op 
de geschiedenis van de club gerichte Dr. 
Denker rebus en een ‘Petje op, petje af ’-quiz 
met bestuurslid Gosse Fokkens, belandde 
men bij een door HunebedCity verzorgde 
tussenstop met een natje en een droogje. 
Na de rust vervolgden de deelnemers de 
tocht over het sportcomplex om een eindje 
verder door Erwin Beukema op meeslepende 
wijze meegenomen te worden in één van de 
duizenden verhalen die de historie van de 
vereniging rijk is. Daarna was de beurt aan 
Gijs Klompmaker, die op geheel eigen wijze 

de geschiedenis al dichtend tot leven liet 
komen. Een ronkende 8mm filmprojector 
stond de groepjes daarna op te wachten in 
een kleedkamer. Historische beelden uit 
vermoedelijk de jaren ’60 werden getoond. 
De wandeling eindigde bij een groot scherm 
waar clubzanger Gert Warring de mensen 
meenam langs drie oud clubliederen, om 
daarna live te eindigen met het door hem 
zelf  geschreven clublied: Borger Leeft! 
Een heerlijke eerste avond zat er na een 
gezellige derde helft op. De reacties waren 
louter positief. Een mooi compliment 
voor de organisatoren, die er menig uurtje 
voorbereiding in hadden gestoken. 

Jeugdtoernooi en penaltybokaal
Na een korte nacht stond de zaterdagochtend 
in het teken van jeugdvoetbal. De 
jeugdspelers van de groenwitten waren in 
gemixte teams ingedeeld en streden in twee 
categorieën (onderbouw en bovenbouw) 
om de titel. Tussendoor moest elk team 
onderling uitmaken wie in de finale van de 
penaltybokaal mocht uitkomen. Honderden 
strafschoppen kreeg Max Speelman (keeper 
van Jong Borger) hiervoor op zich afgevuurd. 
Waarna voor de winnaars erkend penaltykiller 
Edwin Haandrikman wachtte. 

Door Panenka’s liet de eerste doelman van 
de club zich niet verrassen, maar op de 
inzetten van Jarno Pistorius (onderbouw) 
en Tijn Hebels (bovenbouw) had hij geen 
antwoord. Zij gingen er daarom volkomen 
verdiend met de cup vandoor. Maar eigenlijk 
telde de ochtend alleen maar winnaars. De 
jeugd genoot zichtbaar en dat is waar het de 
organisatoren om te doen was.   

Formele receptie voor genodigden
Bij een jubileum hoort natuurlijk ook een 
receptie. Sponsoren, oud-bestuurders, 
omringende verenigingen en ereleden waren 
hier o.a. voor uitgenodigd. Via een groene 
loper en natuurlijk een blik in de schatkamer 
kwamen de gasten binnen. Het leverde in 
het begin van de middag een goedgevulde 
kantine op. Gezamenlijk werd er geproost 
op de jubilaris. Voorzitter Erik Veen zocht 
in zijn speech de vergelijkingen tussen heden 
en verleden, waarbij hij zijn dank uitsprak 
aan ieder die nu en in het verleden zijn of  
haar steentje heeft bijgedragen aan de club. 
Burgemeester Seton kreeg vervolgens het 
woord om op creatieve wijze aan de hand 
van het clublied (Borger leeft!) zijn felicitaties 
en complimenten aan de vereniging over te 
brengen, waarna een ambassadeur van de 
KNVB de microfoon overnam om namens 
de voetbalbond de aanwezigen toe te spreken. 
Het bestuur van SV Borger is blij met de 
grote opkomst en de gemoedelijke informele 
sfeer die in de kantine hing.

Titanenclash
De genodigden konden na afloop direct 
doorlopen naar het veld, waar de titanenclash 
tussen Oud Borger Zaterdag en Oud Borger 
Zondag op het programma stond. Een 
wedstrijd tussen de oude afdelingen die 
destijds soms bijna letterlijk vochten om de 
gunsten van de talentvolle jeugdvoetballers. 
Ook dat verleden moest geëerd worden 
meenden de organisatoren. De namen aan 
beide kanten waren een week vooraf  via de 
Social Media bekend gemaakt en spraken 
blijkbaar dermate tot de verbeelding dat het 
bij de aftrap goed druk was langs de lijn. De 
toeschouwers werden geenszins teleurgesteld! 
Na een 2-0 voorsprong voor de zaterdag 
namen de zondagvoetballers het initiatief  
over. Ze gingen erop en erover en wonnen 

uiteindelijk met 4-3. De uitslag was ook hier 
echter bijzaak. Wat was het fantastisch om de 
helden van destijds nog een keer in actie te 
zien. Het gemak waarmee Roeland Deuring 
de bal nog steeds beroerd, de fameuze 
schaar van Martin Leering en toch ook het 
onverminderde fanatisme van sommige 
‘oude’ mannen. In één woord: genieten!

Slotfeest
Na een stevige derde helft waar de anekdotes 
je om de oren vlogen, begon het slot van 
het weekend. Het grote jubileumfeest in de 
feesttent! Vele generaties waren aanwezig. 
Iedereen genoot van het weerzien met oud-
clubgenoten. In de tent stond de fantastische 
coverband Xclusive  met veel energie op het 
podium. Langzamerhand kregen ze met hun 
weergaloze performance het publiek volledig 
mee. Na middernacht ging het dak er echt 
af. Wat een band! Wat een feest! Tegen enen 
mocht Gert Warring onder begeleiding van 
Xclusive nog één keer het clublied zingen. 
De volledige tent sprong, danste en galmde 
mee. Een prachtig en passend einde van een 
geweldig jubileumweekend! 

Op naar de 100
Het jubileumfeest zit erop. De hele vereniging 
kijkt met veel plezier terug op alle activiteiten. 
Het is geworden wat men bedacht had, een 
feestweekend met een vleugje reünie. De 
organisatoren zijn alle bezoekers dankbaar. 
Zoals de leden de vereniging maken, zo 
hebben de bezoekers dit feest gemaakt tot 
wat het was. Speciale dank gaat uit naar alle 
vrijwilligers die vóór, tijdens, of  na het feest 
hebben meegeholpen. Borger leeft! Op naar 
de 100… 

Bestel nu ook het Jubileumboek SV Borger 
75 jaar via www.svborger.com.

Twee dagen feest der herkenning op sportpark de Drift

Uitgever : Harrie Meiringh
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