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Midden in de Samenleving!

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

‘Zonder boeren is er ook geen Boerenrock
Festival’
DROUWENERMOND - Wat vijftien jaar geleden begon als een feestje voor
driehonderd man in café De Tolplaats, is uitgegroeid tot het grootste meerdaagse
festival van de verre omtrek. Naar verwachting zo’n vijftigduizend mensen komen half
augustus naar het Boerenrock Festival in Drouwenermond: vier dagen lang heerlijk
feestvieren vol motorisch geweld, meezingers, bier en rock & roll.
Lees verder op pagina 15.

Unicum in de Paasbergen
in Odoorn

Vakantie voor
Week in Week uit
In verband met de zomervakantie verschijnt de
Week in Week uit de komende twee weken niet.
Dus week 31 en 32 is er geen Week in Week uit.
De eerstvolgende Week in Week uit verschijnt weer in
week 33, op dinsdag 16/woensdag 17 augustus. Ook
gedurende de vakantie kan er gewoon redactionele kopij
en advertentiemateriaal worden ingestuurd. Dit kan naar
e-mailadres info@weekinweekuit.com worden gemaild.
Wij wensen u alvast een fijne, gezonde vakantie!
Alle medewerkers van Week in Week uit

Week in Week uit
online lezen?
Ga naar
www.weekinweekuit.com

Reactie van Harm Greven
na voorlopige sluiting Old
Smuggler in Valthermond
“Pure bureaucratie” noemt uitbater Harm Greven het.
Amper 2 weken na de feestelijke opening van Grand Café
Old Smuggler in Valthermond moesten hij en zijn zonen
de deuren op last van de gemeente Borger-Odoorn alweer
sluiten.
Lees verder op pagina 11.

Onderhoud aan bossen en
houtsingels in Borger-Odoorn
Tussen 15 juli en 15 oktober 2022 gaat Bosgroep NoordNederland in opdracht van de gemeente Borger-Odoorn
aan de slag met het onderhoud in verschillende bossen en
houtsingels.
Lees verder op pagina 7.

v.l.n.r: Hennie Kluitenberg-Drenthe, Kaja van der Veen en Jolanda Eefting-Kluitenberg
Jolanda Eefting-Kluitenberg, haar moeder Hennie Kluitenberg-Drenthe en haar
dochter Kaja van der Veen hebben een ding gemeen. Ze werken namelijk alle drie
in de Paasbergen in Odoorn.
Jolanda werkt inmiddels al 26 jaar voor Treant en sinds 4 jaar ook werkzaam binnen
de Paasbergen bij zorg aan huis. Moeder Hennie werkt op 1 augustus aanstaande 20
jaar bij de Paasbergen en Kaja van der Veen, dochter van Jolanda en kleindochter van
Hennie, werkt ook
als verzorgende in de
Paasbergen en moet nog
1 jaar leren en zal dan als
verpleegkundige te werk
gaan.
We kunnen hier dus
spreken van een unicum
in de Paasbergen in
Odoorn.

Gemeenteberichten Borger-Odoorn

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
Week 30
’ Op vrijdag 29 juli wordt oud papier
opgehaald in Valthermond.
Op zaterdag 30 juli wordt oud papier
opgehaald in Buinerveen, Nieuw-Buinen
(Buinerveen tot Mondenweg).

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

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

%

% Gemeentehuis

Indië-herdenking
op 15 augustus

Herinnering: aanmaning gemeentelijke belastingen
Woningeigenaren in Borger-Odoorn
betalen aan het begin van het jaar
gemeentelijke belastingen. Die bestaan
uit rioolhefﬁng en onroerendezaakbelasting.

bedrag op de uiterste betaaldatum
7 juli 2022 nog niet had voldaan.
Hebt u nog niet betaald? Dan kunt u
het bedrag alsnog overmaken naar
IBAN NL35 BNGH 0285 0405 29, onder
vermelding van het aanslagnummer. Als u
Voor de gemeentelijke belastingen over
dit voor 30 juli 2022 doet, voorkomt u dat
2022 zijn met dagtekening 9 juli 2022 per
u de wettelijke dwangbevelkosten van ten
post aanmaningen verzonden, aan wie het
minste 45 euro (afhankelijk van de hoogte
van het aanslagbedrag)
moet betalen.
Hebt u problemen
met het betalen van
Zorgen over uw
uw gemeentelijke
rekeningen?
belastingen? Neemt
Vraag hulp: 0800 2009!
u dan contact op met
ons sociaal team via
telefoonnummer 0800
2009. Zij kunnen met u
!
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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

Beperk de verspreiding van het coronavirus
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Hulp

’ Deze week (25 – 29 juli) wordt
de groene container geleegd.
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Meer weten?

Kijk voor meer informatie op
www.15augustus1945.nl.

Gaat u
verhuizen binnen
de gemeente?
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Schade aan weg, lantaarnpaal, riool of groen?
Afval niet opgehaald of last van zwerfvuil of
plaagdieren? Meld het bĳ de gemeente!
% www.borger-odoorn.nl/melding

!
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%

% www.borger-odoorn.nl/afval

Dan komt het herdenkingscomité Borger
graag met u in contact! Mail naar Teja van
Geenen via tejavangeenen@gmail.com of
bel 06-14029401.

Doe een melding

’ Op vrijdag 12 augustus wordt
oud papier opgehaald in Buinen.

’ Deze week (8 – 12 augustus) wordt
de grijze container geleegd.
Volgende week (15 – 19 augustus) wordt
de groene container geleegd.

Wilt u samen herdenken
op 15 augustus?

Vraag
Vraag hulp:
hulp: 0800
0800 2009
2009

Week 32

Op zaterdag 13 augustus wordt oud papier
opgehaald in Nieuw-Buinen (Mondenweg
tot Stadskanaal), Drouwenermond en
Odoorn.

Bij het Indisch monument in Den Haag
wordt de beëindiging van de Japanse
bezetting nationaal herdacht. Maar
ook op andere plaatsen wordt hierbij
stilgestaan. Wij hangen op 15 augustus
bij het gemeentehuis de vlag uit. En bij
het oorlogsmonument aan de Torenlaan
in Borger legt locoburgemeester Bernard
Jansen om 14.00 uur een krans. U bent
welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Kijk op:
www.borger-odoorn.nl/
verhuizen
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’ Deze week (1 – 5 augustus) wordt
het PMD-afval ingezameld.

Herdenking in Borger-Odoorn

€
€

Week 31
’ Deze week wordt geen oud papier
opgehaald.

Op maandag 15 augustus herdenken wij
alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan
en de Japanse bezetting van NederlandsIndië. Honderdduizend kinderen en
volwassen burgers werden geïnterneerd in
concentratiekampen. Honderdduizenden
werden buiten de kampen aan hun
lot overgelaten. Tienduizenden
zogenoemde ‘troostmeisjes’ werden
uitgebuit. Honderdduizenden verrichtten
onmenselijke dwangarbeid.

Evenement bij
mij om de hoek?

Berichten over uw buurt
’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we officieel in ons elektronisch
gemeenteblad. Deze ‘berichten over uw buurt’ kunt u bekijken via
www.borger-odoorn.nl/overuwbuurt.
’ Hieronder vindt u de titels van de berichten over uw buurt van vorige week.
Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen, ons elektronisch gemeenteblad is leidend.

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

Volgende gemeenteberichten in week 33
Omdat Week in Week uit in week 31 en
week 32 niet verschijnt, zijn er in week 33
weer nieuwe gemeenteberichten.

% www.borger-odoorn.nl

’ 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.

Zó weet je ervan!

www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
www.overuwbuurt.overheid.nl

WEEK 29

’ 22-07-2022, Verlenging beslistermijn:
Valthermond, Zuiderdiep 217, het realiseren
van een aanbouw
’ 21-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
2e Exloërmond, Harm Tiesingstraat 43, het
plaatsen van een carport
’ 21-07-2022, Van rechtswege verleende
omgevingsvergunning: Exloërveen, Exloërveen, (ODN N 2986), het aanleggen van een
in-/uitrit, een dam en een semiverhard pad
’ 20-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Drouwenerveen, Noorderstraat 18, het

’

’
’
’
’

bouwen van acht paardenstallen
20-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Drouwenerveen, Hoofdstraat 16A, het
aanleggen van een multifunctionele baan/
ijsbaan
19-07-2022, voorgenomen verkoop van grond
19-07-2022, Bestemmingsplan
‘Nieuw-Buinen, De Wissel’
19-07-2022, Voorgenomen verkoop van
bouwkavel
19-07-2022, Weigering omgevingsvergunning: Borger, Torenes 18, het verbreden
van een bestaande uitrit

e-mailservice & app

’ 19-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Eesergroen, Dorpsstraat 18, het uitbreiden
van de bestaande loods
’ 19-07-2022, Bestemmingsplan ‘Locatie Esdal
College Borger’
’ 19-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Langs de provinciale wegen N379 en N374,
kadastrale percelen BGR K1402 en BGR R844,
het vellen van 10 bomen
’ 18-07-2022, Beleidsregels Energietoeslag
gemeente Borger-Odoorn 2022
$
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MAX-dj Bert Haandrikman maakte zijn
radioprogramma vanuit Borger

Week in Week uit verschijnt
elke dinsdag huis-aan-huis in
Borger, Bronneger, Bronnegerveen,
Buinen, Buinerveen, Drouwen,
Drouwenermond, Drouwenerveen,
Ees, Eesergroen, Eeserveen,
Exloërveen, 1e Exloërmond,
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk,
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoornerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp,
Zandberg, Gieten, Gieterveen,
Gasselte, Gasselternijveen,
Schoonloo.
Elke dinsdag liggen extra
exemplaren Week In Week Uit
op de volgende adressen:
Bakkerij van Veenen, Exloërweg 8, Valthe. Slagerij Drent,
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond.
Hunzebergen,Valtherweg 36,
Exloo. Gemeentehuis, Hoofdstraat
50, Exloo. Tourist info, Hoofdstraat 55a, 7875 AB Exloo. Spar,
Hoofdstraat 49, Exloo. Geerts
Warenhuis, Zuiderhoofdstraat 9,
Exloo. Tankstation, Drentse Poort
1, Nieuw-Buinen. Gemeentehuis
Aa en Hunze, Spiekersteeg 1,
Gieten. Jumbo Abbas, Stationsstraat 37, Gieten. Tourist info,
Hoofdstraat 24 a, 9531 AG Borger.
Bruna, Grote Brink 3, Borger. AH,
Hoofdstraat 35, Borger, Camping
de 7 Heuveltjes, Odoornerstr. 25,
Ees (bak) (alleen in de periode van
1 april t/m 15 oktober), Camping
Het Verlaat, Zuiderdiep 510, Valthermond (alleen in de periode van
15 maart t/m 15 oktober)
Eigenaar:
Harrie Meiringh
Uitgever:
Harrie Meiringh
Redactie:
- Harrie Meiringh
- Miranda Wolters
- Martin Zaagman
- Rutger Breider
0599 - 61 33 36
redactie@weekinweekuit.com
Verkoop advertenties & offertes:
- Mariska Teerling
- Louw Roukema
- John ten Hoff
- Marc Zegerius

Foto’s: Harrie Meiringh
MAX-dj Bert Haandrikman reist deze
zomer vier weken door het land tijdens
zijn zomertoer. Elke week staat een ander
deel van Nederland centraal. Van 18 tot en
met 22 juli was dat Drenthe, de provincie
waar de dj zelf vandaan komt. Afgelopen
vrijdag 22 juli was Bert Haandrikman te vinden in zijn geboortedorp Borger en
maakte hij daar zijn dagelijkse ochtendshow in het Hunebedcentrum.
Nederland heeft ontzettend veel moois te
bieden. Van bijzondere gebruiken tot natuur;
het is er allemaal. Tijdens de Goeiedag
Haandrikman!-zomertoer belicht Bert
Haandrikman steeds één week lang een
bepaald gebied.
Hij laat de luisteraars kennismaken met de
historie, typerende fenomenen en zendt op
de vrijdagen live uit vanaf een locatie in deze
streek. Tijdens de eerste toerweek zoekt Bert
het dichtbij zichzelf en draaide alles om zijn
geboortegrond: Drenthe. Er was aandacht
voor de Drentse streektaal, mythen en sagen.
Albert Haar vertelde over de geschiedenis
van de Drentse muziek en de Hoogeveense

artiest René Karst zong enkele prachtige
nummers live voor de luisteraars en voor de
aanwezigen afgelopen vrijdagochtend in het
Hunebedcentrum.

De politie zoekt getuigen

Over Goeiedag Haandrikman!
Bert Haandrikman presenteert elke werkdag
zijn ochtendshow Goeiedag Haandrikman!
van 06.00 en 09.00 uur op NPO Radio
5. Bij hem hoor je het laatste nieuws en
gezellige muziek. Verder heeft hij De grootste
verjaardagskalender van Nederland met
daarop alle vrienden van de show. En Bert
neemt alle persoonlijke berichten met je door
in de Brievenbus.

Donderdag 21 juli jl. omstreeks 05.15 uur is er een
paardentrailer weggenomen aan de Hoofdstraat in
Odoorn.

Het ZOMERPROGRAMMA van de PlusBus
Borger-Odoorn

eg bij mij
aat?
Tel. 0599 - 62 04 97
mariska@weekinweekuit.com

Inleveradressen Advertenties:
Bruna Borger aan de Grote Brink
in Borger
Website
www.weekinweekuit.com
Advertenties digitaal:
info@weekinweekuit.com
Uiterste inlevertijden:
-OTO’tjes, IM voorpagina en
advertenties vrijdag 10.00 uur.
-familieberichten ma 10.00 uur.
Opmaak/Grafisch:
Studio Week in Week uit
0599 - 61 33 36
Gemeenteberichten: Bureau Grafique

Het team van de PlusBus heeft weer een heel mooi programma samengesteld voor
de maanden augustus en september. We maken in ons land uitstapjes naar musea,
kunstmarkten en fairs en naar andere leuke bestemmingen. Rondritten met onderweg
gelegenheid om ergens koffie te drinken of een lunch te gebruiken. Maar voor deze
maanden zijn er ook reisjes naar ‘over de grens’ naar Duitsland opgenomen . Bezoek
aan het dierenpark in Nordhorn en aan de plaats Greetsiel aan de noordkust staan op
het programma.
Het volledige programma kunt u vinden op
onze website : www.plusbusbo.nl Maar u kunt
ons ook vragen het programma toe te sturen:
tel 06 - 31 93 87 56 (bereikbaar op ma. wo.
en do. van 9 – 12 uur). Op dat nummer en
op die tijd kunt u zich ook aanmelden voor
deelname.
De bus is er voor alle ouderen in onze
gemeente en vooral heel fijn voor ieder

Verspreiding:

Klachten Bezorging:
0591 - 677 520

je ervan!
Druk:
Mediahuis

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

uurt.overheid.nl

vice & app

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

die er zelfstandig niet meer zo goed op uit
kan gaan. Mee gaan dus! De PlusBus kan
(inclusief chauffeur) ook gebruikt worden
voor uitjes van verenigingen of organisaties
of particulieren met in acht nemen van de
doelgroep van de bus: 55- plussers. Geschikt
voor maximaal 8 personen. Voor contact: zie
bovenstaand telefoonnummer of mail naar:
plusbusbo@hotmail.com.

Paardentrailer gestolen in
Odoorn
De paardentrailer is van het merk Vijf Sterren en is groen
van kleur. De politie heeft camerabeelden ontvangen waarop
een en ander is te zien. Onder andere dat er een voertuig
passeert op het moment dat de diefstal plaatsvindt.
De politie wil dat de aanhanger terugkomt bij de rechtmatige
eigenaar en zijn daarom op zoek naar meer informatie
omtrent deze diefstal. Bent u getuige geweest van deze
diefstal, heeft u meer informatie over dit incident of weet u
waar de paardentrailer nu is? Neem dan contact op met de
politie via 0900-8844.

Slingerende dronken
Duitser aangehouden op
N34 bij Ees
Afgelopen zaterdagnacht op 23 juli zag een getuige een
auto op de N34, ter hoogte van Ees, slingeren,
vervolgens zien slippen en aan de overzijde in de sloot
eindigen.
De bestuurder, een 34-jarige man uit Duitsland, is door de
brandweer uit de auto gehaald. Hij bleek 875 ug/l te blazen.
Bijna vier keer meer dan is toegestaan. Op het politiebureau
is hij verhoord. Zij rijbewijs is ingevorderd en hij is bij het
CBR voor een educatieve maatregel aangemeld.

Gemeenteberichten Borger-Odoorn
Week 30 | 2022

APV

“Een waarschuwing of boete

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een van de
meest belangrijke gemeentelijke verordeningen. Een
verordening is een regeling
die geldt voor iedereen in de
gemeente, dus voor inwoners,
bedrijven, verenigingen, instellingen en bezoekers. In de
APV staat precies waarvoor
een vergunning moet worden
aangevraagd, maar ook welke
regels er zijn om de leefbaarheid, openbare orde en veiligheid in de gemeente te bevorderen. Dus wat mag wel en
wat mag niet in de gemeente.
Onlangs is die APV aangepast.
Om de bekendheid met de
APV te vergroten, belicht de
gemeente Borger-Odoorn een
aantal nieuwe en vernieuwde
regels.

Vandaag de laatste.
Aflevering 8:
Het nieuwe Artikel 2:78:
Gebiedsontzeggingen.

% www.borger-odoorn.nl

is soms niet genoeg.”
De straat, de buurt of het centrum van het dorp moet een
fijne en veilige plek zijn voor wie daar woont, werkt of
verblijft. Meestal is dat ook zo, maar soms zijn er mensen
die de openbare orde verstoren, die zich op straat niet
weten te gedragen en ervoor zorgen dat het niet meer
fijn en veilig is voor anderen. Bijvoorbeeld door het
veroorzaken van overlast, ruzie zoeken, andere mensen
lastigvallen of aan hen zitten, zakkenrollen, drugs dealen/
gebruiken of straatdiefstallen plegen. In uiterste gevallen,
als waarschuwingen, boetes of andere strafrechtelijke
instrumenten niet helpen, kan de burgemeester nu
overgaan tot het opleggen van een gebiedsontzegging.
Het artikel over gebiedsontzeggingen houdt in dat de
burgemeester in het belang
van de openbare orde en
veiligheid een of meerdere
personen een ‘bevel’ kan
geven om zich gedurende een
bepaalde tijd niet meer op te
houden in een of meerdere
(openbare) delen van de
gemeente. Het gaat dan om
situaties waarin die personen
strafbare feiten begaan en/of
de openbare orde verstoren.
Bij herhaling van die strafbare
feiten kan de burgemeester
zo’n gebiedsverbod verlengen
tot acht weken.
Dit soort zaken komt in de
gemeente Borger-Odoorn

zelden voor, maar toch is het
volgens het team Openbare
Orde en Veiligheid van de
gemeente logisch om het
gebiedsontzeggingen-artikel
in de APV op te nemen.
“Politiemedewerkers zien in
hun dagelijks werk regelmatig
situaties waarbij een gewone
waarschuwing, een boete of
zelfs een veroordeling niet
genoeg is. Er zijn namelijk
altijd mensen die zich
daar niks van aantrekken
en doorgaan om alleen,
of samen met anderen de
openbare orde te verstoren
wanneer ze in een bepaald
gebied zijn. Het is dan fijn als

deze mensen een poos niet
in dat gebied mogen komen.
Een gebiedsverbod is daarvoor
een mooi instrument.”
De gebiedsontzegging is
een instrument dat veel
gemeenten in hun APV
hebben opgenomen en dat in
de praktijk doorgaans wordt
opgelegd door de politie, al
dan niet na overleg met de
burgemeester. Het basisteam
Zuidoost-Drenthe van de
politie was dan ook een
voorstander van het opnemen
van de gebiedsverbodmogelijkheid in de nieuwe
APV. Dit omdat het hen een
nieuw instrument in handen

geeft waarmee opgetreden
kan worden tegen hardleerse
overlastgevers, om zo de
veiligheid en leefbaarheid
in onze gemeente te
waarborgen.

De gemeenteraad stelt
de APV-regels vast.
Handhaving ervan valt onder
de verantwoordelijkheid van
de burgemeester. Verdere
informatie over de APV is te
vinden op:
▶ www.borger-odoorn.nl/
verordeningen
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Wijkagenten
Wijkagenten Borger-Odoorn zijn
bereikbaar via 0900-8844 of politiebureau Exloo (open: maandag
t.m. vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur,
aangifte alleen op afspraak). Wijkagenten in Borger-Odoorn zijn:
Hans Walvius. hans.walvius@
politie.nl: Gebied: Valthermond, 2e
Valthermond, Zandberg, 1e Exloermond, 2e Exloermond, Boermastreek, Exloerveen.
Arjan Katerberg. arjan.katerberg@
politie.nl. Gebied: Nieuw-Buinen,
Buinerveen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Bronnegerveen.
Kobie Eefting. kobie.eefting@
politie.nl. Gebied: Borger, Bronneger,
Drouwen, Buinen, Ees , Westdorp,
Eesergroen en Ellertshaar.
Tel. 0900-8844.
Gebied: Odoorn, Valthe, Klijndijk,
Exloo, Odoornerveen.

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

Adverteren
in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
Weekenddiensten
Ziekenhuis
Refaja Stadskanaal: 0599 - 654 654
Scheper Ziekenhuis Emmen:
0591 - 691 911.
Voor afspraken (0591) 691 111
Huisartsen
Borger-Odoorn, Valther- en
Exloërmonden, Schoonoord e.o.
Spoedgevallen na 17.00 uur en ‘s
weekends: 0900-1120112.
Tandartsen
Borger/Rolde/Gieten/
Gasselte/Westerbork/Beilen:
Tel: 0900-1012345.
Apotheken Info: 0599-238465
Overige hulpdiensten
Alarm 112
Politie 0900-8844
Overlijden 0800-0242526
Storing el./gas 0800-3366112
Storing water 0591-854200 of
0592-854545
Storing CV: 0599-235909
Storing kabel 0800-0221475
Verloskundige 0592-263060
SOS tel. hulp 0900-0767
Kindertelefoon 0800-0432
Tegen haar wil 0592-347444
Psycholoog 0599-234056
Homeopaat 0599-236088
GGD 0591-656565
Thuiszorg Icare 0522-279748
Samenzorg Thuis- en Kraam-zorg
Nrd-Ned 0900-8998801
Info- en klachtenbureau Gezondheidszorg 0592-243707
Vrijw. thuishulp 0591-585554
Dierenartsen 0591-513151
Dierenbescherming en
Dierenambulance 0900-0245
Diergeneeskundig Centrum ZuidOost Drenthe te Sleen 0591-361368
Zorgkompas Odoorn
(0591) 580271
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Kerkdiensten
Borger
Protestantse gemeente
www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang
Westeresstraat): Meer info op:
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 31 juli 2022: Samenkomst op
onderstaande boerderij:
Gasselterboerveenschemond 22
9515 PN Gasselternijveenschemond
Inloop met koffie vanaf 10.00 uur
Aanvang 10.30 uur.
Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. H. Marsman.
Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
mw. G. Lenting.
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja,
Drentse Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan,
09.30 uur: ds. Wouda.
Baptistengemeente: Meer info op
baptisten-nieuwbuinen.nl
Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn
Zondag 14 augustus, 10.00 uur
Voorganger: Helene Westerik
Organist: Wim Boer
Zie ook onze website en FB-pagina
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn
2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
Gez. dienst PGE kerk.
Valthe
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. J. Lamberse, Nieuw-Weerdinge.
Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:
Henk van Egdom.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. J. Lamberse, Nieuw-Weerdinge.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 09.30 uur.
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, Weekend 30/31 juli is er
geen kerkdienst in de Sint Josephkerk
te Zandberg. Woensdag 3 augustus,
9.00 uur, Eucharistieviering, celebr.
pastoor J.E.B. Deuling. Zondag 7
augustus, 9.30 uur, Woord- en Communieviering, voorg. diaken S.J.Hof.
Woensdag 10 augustus is er geen
viering. Weekend 13/14 augustus is er
geen viering. Woensdag 17 augustus
is er geen viering. i.v.m. vakantierooster zie: 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. Wolter Greven. Handelstraat 8
Stadskanaal. Te volgen via livestream
onder baptistenstadskanaal.
Oosterkadekerk, Zondagochtend 31
Juli om 9.30 u. ds. J. den Admirant uit
Hoogeveen. Zondagavond 31 juli om
19.00 u. proponent J. W. Bassie uit
Groningen.

Gezellige dag vol vermaak en muziek bij
Bospaviljoen de Woudstee in Drouwen
Een lekkere kop koffie of een
hapje en een drankje betekent
bij Bospaviljoen de Woudstee in
Drouwen altijd genieten maar
afgelopen zondag was het er extra
gezellig.
’s Morgens was Jos Tipker aanwezig
en hij vermaakte de aanwezige
kinderen met zijn trucs. Kort daarna
kwam er een grote groep van de
motorgroep CS Riders langs die een
toertocht reden met een gezin met
3 kinderen die deze dag flink in het
zonnetje gezet werden. De groep
van 45 rijders en het gezin genoten
van een lekkere lunch alvorens ze
verder door het Drentse land reden.
Kort na de middag was het de beurt
aan de akoestische muziekformatie

‘Gold Collective’. De rest van de
middag speelden zij heerlijke bekende

nummers van verschillende artiesten,
qua sfeer en geluid helemaal passend
bij de mooie locatie in het bos.
“Het was voor ons de eerste keer
dat er een band aanwezig was op het
terras buiten en iedereen, zowel ons
personeel als de bezoekers, heeft
er erg van genoten”, aldus Rudy
Hoogland van het Bospaviljoen.
“Mooi was ook de samenwerking
met Staatsbosbeheer die een
seizoenswandeling georganiseerd
hadden. Het weer was in ieder geval
perfect, zowel voor een wandeling
als een drankje op het terras en we
denken daarom ook dat we het in de
toekomst vaker gaan organiseren.”
(Week in Week uit / Miranda Wolters)

6

Dinsdag 26 juli 2022

7

Bouwkavels in Buinerveen beschikbaar
In de 3e fase worden er in Buinerveen 12 bouwkavels aangeboden variërend in
grootte van 387m² tot 870m². Kavels 37 t/m 40 zijn bestemd voor de bouw van een
2-onder-1-kapwoning. De overige kavels zijn bestemd voor vrijstaande woningen.
Voor de 2-onder-1-kapwoningen is het mogelijk dat je zelf een medebouwer aandraagt.
Maar uiteraard is het ook mogelijk dat we je aan een andere belangstellende koppelen
zodat jullie samen in onderling overleg een woning kunnen (laten) ontwerpen en bouwen.
Je eigen thuis bouwen op een landelijk gelegen locatie in Buinerveen, met alle dagelijkse
voorzieningen in de nabij omgeving. In de nabije omgeving van de kavels vind je een rijk
sport- en verenigingsleven, een dorpshuis en een basisschool.
Wilt u meer informatie dan kunt u bellen met Wim Stuursma Makelaardij in Borger,
tel 0599 – 23 66 66.

Blijf tijdens de werkzaamheden uit de buurt van
machines! De bestuurder kan u vaak niet zien en horen

Onderhoud aan bossen en houtsingels
in Borger-Odoorn

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.
Op de volgende locaties gaat men aan de slag in de gemeente: perceel visvijver
Zuiderdiep in Nieuw-Buinen, perceel park Buinerhornsebos in Nieuw-Buinen, perceel
Zuiderdiep in 1e Exloërmond, perceel Sportlaan in Valthermond, perceel Hoofdstraat in
Drouwenerveen, perceel Noorderblokken in Drouwenermond en tevens diverse percelen
in 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.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact 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.

‘Tijd voor ’n bakkie!’

Koffie-ochtend in Borger op
donderdag 28 juli
De koffie-ochtenden georganiseerd door de Protestantse Gemeente van Borger
lopen goed. Daar zijn we heel blij mee. Er komen veelal zo’n 15 tot 25 bezoekers.
Ontmoeting, een goed gesprek, wat wil je nog meer!?
Heb je een dag vrij van het werk? Of ben je veel alleen? Kom eens langs voor een bakkie!
Zo spreek je nog eens iemand! Ook de kerkzaal kan bezichtigd worden. Wie dat wil, kan
daar in stilte zitten of een kaarsje aansteken.
De eerstvolgende keer is op donderdag 28 juli en vervolgens op de 2e en 4e
donderdagmorgen van elke maand. De ochtenden vinden plaats in ‘t Anker, achter de
Goede Herderkerk, ingang zowel aan de Brinkstraat als aan de Hoofdstraat.
Een stoepbord wijst de weg. Iedereen, óók vakantiegangers, is welkom!

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Langs het fietspad aan het begin van de Valtherweg tussen Exloo en Valthe

Nieuw bord met Fietsroutes en knooppunten aan de
Valtherweg
Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957
E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Copacabana in Borger in het
weekend van 27 augustus a.s.

VEB’98 organiseert
Beachvolleybal op het
plein in Borger

De eerste zonnestraaltjes zijn op ons neergedaald.
Elke vezel in ons lichaam verlangt naar de zomer;
warmte, zon, zee, strand en beachvolleybal. Daarom
wordt het centrum van Borger in het weekend van 27
augustus in extra zomerse sferen omgetoverd met een
Beachvolleybaltoernooi op het dorpsplein!
Weco en Vos Zand en Grind brengen dat weekend ruim 200
kuub zand naar het dorpsplein in Borger en maken zo de
grootste zandbak van Borger. Een mooi schouwspel en dat
bijna geheel belangeloos.
Het deelnemersveld voor het toernooi bestaat uit viertallen,
die zich sportief met elkaar meten en om de hoogste eer
strijden. Ze kunnen uitkomen in 3 poules; dames. heren
en gemengd. Het toernooi duurt van 13.00 tot 19.00 uur.
Opgave via www.veb98.nl en deelname kost 20 euro.
Natuurlijk zijn er prijzen voor de poulewinnaars
VEB’98 is erg enthousiast over de locatie van het evenement.
Ons motto in deze is: samenwerken is samen werken.
En dat komt op deze locatie het beste tot zijn recht. Ook
winkeliers, horeca-ondernemers en de supermarkten evenals
Focusgarage maken zo deel uit van het evenement en doen
een bijdrage om het toernooi mogelijk te maken.

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

De gezamenlijke ondernemers van
het EkoPunt in Exloo, Fietspunt,
Kluspunt, Eko-Tours en Koffiepunt
hebben samen een groot bord
geplaatst met daarop de fietspaden
en -knooppunten. Deze bedrijven
vormen samen het Fietstransferium
Exloo – hét startpunt voor je
fietstocht in Drenthe.
Het is de ideale uitvalsbasis voor een
onbezorgd fietsuitje waar je ook je
banden op kunt pompen, fietsen huurt,
excursies of tours regelt of de accu
oplaadt. Ook kom je even bij met wat
lekkers en zijn er sanitaire voorzieningen
en kun je mooie route krijgen. Het
bord is geplaatst langs het fietspad aan
het begin van de Valtherweg tussen
kaart van het gebied, ruwweg tussen
Exloo en Valthe en bevat een grote
Assen, Beilen, Emmen en Stadskanaal,

waarmee de fietser een mooie dagtocht
kan uitstippelen.

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

D’Exels 2022 - 18 t/m 21 augustus en 27 augustus in Exloo
Twee weken geleden lichtten we al een tipje van de sluier op over D’Exels
2022, wat plaats zal vinden van donderdagavond 18 augustus t/m zondag 21
augustus met een afsluitend feest op zaterdagavond 27 augustus. D’Exels
wordt dit jaar georganiseerd in nauwe samenwerking met de Dorpsraad van
Exloo, het Dorpshuis en de Ondernemersvereniging Exloo en zal plaats
vinden in en om het Dorpshuis van Exloo. Momenteel wordt hard gewerkt
om de laatste details van het programma vorm te geven. Het programma
heeft inmiddels meer vorm gekregen en ziet er op dit moment als volgt uit:
Donderdagavond 18 augustus
vanaf 19.00 uur is de aftrap aan
de ondernemers van Exloo met
een ondernemerspresentatie en
netwerkavond, welke plaats zal vinden
in het dorpshuis. De ondernemers van
Exloo stellen tevens prijzen beschikbaar
voor de loterij.
Vrijdagmiddag 19 augustus is het de
beurt aan de kinderen van Exloo, met
vanaf 15.00 uur een knutselmiddag
en om 17.00 uur een wedstrijd
pannenkoeken bakken. Meedoen aan
de wedstrijd pannenkoeken bakken

kan van 10 tot en met 13 jaar (je kunt
je aanmelden door een e-mail te sturen
naar: pannenkoekexloo@outlook.com) .
Aansluitend is het de bedoeling om een
kinderdisco te organiseren tot vroeg in
de avond.
Op zaterdagmiddag 20 augustus
wordt van 13:00 uur tot 17:30 uur een
culturele markt georganiseerd, waarbij
verenigingen, stichtingen en andere
culturele organisaties uit Exloo en
omgeving zich kunnen presenteren.
Daarbij kun je denken aan een
informatiestand of een optreden op het
podium, maar wellicht ook het geven
van een workshop. We nodigen je van
harte uit om hieraan deel te nemen met
jouw organisatie! Als je geïnteresseerd
bent in deelname aan de culturele markt,
stuur dan een mailtje aan dexels2022@
gmail.com of stuur een appje naar 0611433495.
We kunnen alvast melden dat
er optredens verzorgd worden
door de Schaopn’dansers, het
samenwerkingsverband Veen en Zand
en de Oringer kapel. Tevens zal een
voorproefje gegeven worden van
de productie Spirit!, een magische
voorstelling met muziek van barok
tot DJ, met zang, dans, licht, geluid en
beeld, welke aankomend seizoen in de
concertboerderij in Valthermond te
beleven zal zijn.

Verder zal er gedurende de middag de
mogelijkheid zijn om het Lofar-gebied,
met de grootste radio telescoop ter
wereld, te bezoeken, waar Stichting
LofarTafel zorgt voor de aanwezigheid
van gidsen om ter plaatse uitleg
te geven. Er is vervoer vanaf het
dorpshuis in Exloo naar het Lofargebied (en vice versa).
Op zondagmorgen 21 augustus
organiseren we van 11:00 uur tot 13:00
uur een dorpsbrunch in het Dorpshuis
in Exloo. We hopen, net als vorig
jaar, op jullie enthousiaste deelname!
Zet het alvast in je agenda. Deelname
aan de dorpsbrunch vindt plaats op
aanmelding. Je kunt je aanmelden door
een mailtje te sturen aan dexels2022@
gmail.com. Vermeld in het mailtje met
hoeveel personen je verwacht te komen.
Na de dorpsbrunch gaan om 13:00
uur een zomerwandeltocht èn een
zomerfietstocht van start. De route
van de zomerwandeltocht zal meerdere
keren langs het dorpshuis leiden.
De fietsroute leidt langs meerdere
interessante locaties rondom Exloo,
waar ook speciaal voor deze gelegenheid
een activiteit georganiseerd worden. Bij
het dorpshuis is er muzikale omlijsting
van de Stroatklinkers.
Op zaterdagavond 27 augustus zal
vanaf 21:00 uur een feestavond
georganiseerd worden met medewerking
van HITZZZ! Drive-in show. Vanwege
Boerenrock is dit onderdeel een week
later dan de andere activiteiten van
D’Exels. Nadere informatie hierover
volgt in de Week in Week uit in de week
van 15 augustus.
Tot ziens bij mini-D’Exels!
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Hardwerkende Roelof gaat met pensioen, maar zal snel
terugkeren bij zijn werkgever in Nieuw-Buinen
‘Roelof is een geweldige werknemer die altijd zijn verantwoordelijkheid
nam.’ Zo begon Geert Hulshof over zijn werknemer Roelof Niezing die
afgelopen vrijdag met pensioen mocht gaan. Het bouwbedrijf in NieuwBuinen van Geert Hulshof had een grote verrassing geregeld. Niezing
werd namelijk met een snoek opgehaald van zijn tijdelijke woonplek.
Daarna werd er met alle collega’s nagepraat over het harde werken van de
bouwvakker met een natje en een droogje.
In de loods aangekomen zag hij al zijn
collega’s staan en werd Niezing toch
emotioneel. ‘Ik vind het mooi om te
zien dat iedereen speciaal voor mij is
gekomen. Dat doet me echt wat.’ Een
van zijn hoogtepunten in de afgelopen
jaren zijn de collega’s die het werk
net iets leuker maken. Dat maakte dat
Niezing erg geroerd was door de komst
van al zijn collega’s.
Niezing ziet zijn pensioen niet als
een cadeautje. Het liefste zal hij nog
een aantal jaren doorwerken bij zijn
werkgever Hofstra Hulshof. ‘Ik ben
bouwvakker van beroep en ik wil
gewoon lekker werken.’ Collega’s

waarderen de pensionado als een harde
werker en geven aan dat Geert Hulshof
het nog moeilijk gaat krijgen om zo’n
harde werker weer te krijgen. ‘Om
Roelof zijn werk te doen, moeten er
twee nieuwe werknemers terugkomen’,
zegt een van zijn collega’s.
Niezing geeft aan dat hij de deuren van
het pand niet definitief sluit. ‘Ik zeg
niet dat ik hier niet terugkom. Ik kom
vast en zeker nog wel een dagje in de
week hulp bieden.’ Ook Hulshof gaat
ervan uit dat zijn werknemer niet gelijk
weg zal zijn bij het bedrijf. Hulshof:
‘Ik heb vernomen dat Roelof nog wel
wat zou willen doen. Daar moeten we

Roelof Niezing kwam aan in de Sloep
het nog maar even over hebben met
Roelof de aankomende weken. Geen
verplichtingen en op zijn eigen tijd.’
(Week in Week uit / Rutger Breider)

Georganiseerd door Winfried Bats uit Gasselternijveen

12 uur non-stop de VAM Berg op en neer lopen is nog
maar het begin
Op zaterdag 13 mei 2023 zal een extreem hardloop evenement worden
georganiseerd op de VAM Berg: de RUNFORESTRUN VAM|12.
Gedurende 12 en 6 uur zullen hardlopers en hikers uitgedaagd worden
rondes van 3 km met 33 meter hoogteverschil per ronde non-stop af te
leggen.
De RUNFORESTRUN trail
evenementen staan bekend om de
onverharde hardloopevenementen in de
natuur in Drenthe. Tussen de reguliere
trailruns die zij organiseren vind je ook
extremere evenementen zoals de het
32 uur durende Adventure Race in het
Harzgebergte in Noord Duitsland, de
100 km Indian Summer Ultra trail in
oktober, de loodzware Cross Triathlon
in juli en voorheen de DX24 van 24
uur non stop rond het Gasselterveld.
Aan dit pallet wordt in 2023 een nieuw
extreem onverhard hardloop evenement
toegevoegd: de VAM|12. De voorloper
van de VAM|24 in 2024.
"Jaren geleden stond ik al op de VAM
Berg om te kijken of we er een mooie
trail in de omgeving en over de berg
konden organiseren maar deze paste niet
als trail binnen onze visie. Nu de berg
toegankelijker en zelfs hoger wordt kan
het gewoon niet anders dan dat we hier
een stoere trail challenge organiseren.
Onze deelnemers zijn gewend dat we
ze afentoe iets absurds aanbieden en dit
past daar goed bij. Mensen willen ook
steeds gekkere dingen doen en daarmee

spelen we ook in op die behoefte.
Sterker nog, eigenlijk is dit de aanloop
naar de VAM|24 in 2024. We hadden
dat direct al willen organiseren maar
de verhoging van de VAM Berg is niet
op tijd klaar" vertelt Winfried Bats
van evenementen organisatiebureau
adam&events uit Gasselternijveen.
Aangezien niet iedereen in staat is 12
uur non stop een berg te bedwingen
wordt er ook een 6 uur durend
onderdeel aangeboden en kun je
als duo-estafette- of bedrijventeam
met vier personen deelnemen. De
deelnemers moeten een minimaal aantal
uren en minimale afstand volbrengen
om geclassificeerd te worden en de
VAM|12 medaille te bemachtigen.
De organisatie verwacht deelnemers
van allerlei kaliber. Bats: "Uiteraard
zullen de deelnemers fit en voorbereid
zijn. Je gaat niet zomaar een heuvel
op en af lopen. Maar toch zullen ook
hikers en wandelaars zich goed kunnen
meten aan de hardlopers. Bijna alle
hardlopers zullen niet hardlopend naar
de top lopen en wandelaars zijn gewend

lange tijd door te gaan. Dus die kunnen
daarmee nog veel bereiken. En ookal
klinkt het als een extreme belasting op
het lichaam, je lichaam remt je juist met
dit soort evenementen al snel in het
begin af en moet je wel goed doseren
om je doel te behalen".
De inschrijving wordt in augustus
geopend. Meer informatie vind je op
runforestrun.nl of via onze socials.
Informatie: runforestrun.nl/vam12
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IJS 9,PR .79
31
€

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,-

Dinsdag 26 juli 2022

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN
UW AUTO!!

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

JS 9,I
PR .39
17
€

PEUGEOT 3008 1.2 T Automaat
Exec. navi/clima/17”LM
Januari 2018 - Grijs mettalic - Stof
Benzine - Automaat
79.680 km - Nieuwprijs: €36.880,-

IJS 0,PR .40
28
€

JEEP COMPASS 1.4 Automaat
170PK Limited 4x4 navi/leder
Oktober 2018 - Grijs metallic
Leder - Benzine - Automaat
36.588 km - Nieuwprijs: €50.220,-

IJS 9,PR .99
21
€

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

IJS 9,PR .39
14
€

T
D
R
T
O
H
C
W
A
W
R
VE

NISSAN MICRA 0.9 IG-T N-Connecta navi/clima/16”LM
Juli 2018 - Wit - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 34.654 km
Nieuwprijs: €21.340,-

IJS 0,PR .80
19
€

DT T
R
WO ACH
W
R
VE

VOLKSWAGEN GOLF 1.0 TSI Comfortline Buss navi/clima/16”LM
Juli 2019 - Zilver metallic
Alcantara - Benzine
Handgeschakeld - 48.585 km
Nieuwprijs: €29.920,-

IJS 9,PR .39
25
€

IJS ,PR .999
9
€

AUDI A1 Sportback 1.0 TFSI
Adrenalin S-Line navi/airco
Juli 2017 - Blauw/Zwart - Stof - Benzine
Handgeschaked - 37.309 km
Nieuwprijs: €25.340,IJS 0,PR .90
20
€

OPEL 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,-

IJS 9,PR .39
12
€

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

IJS 9,PR .89
24
€

DT T
R
WO ACH
W
R
VE

VW GOLF SPORTSVAN1.0 TSI
Automaat Comfortline navi/16”LM
Oktober 2019 - Wit - Stof - Benzine
Automaat - 31.265 km
Nieuwprijs: €36.550,-

IJS 0,PR .25
15
€

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

IJS 9,PR .99
17
€

OPEL MOKKA X 1.4 Turbo Online
Ed. Navi/17”LM/Cruise
104kW (142PK) - Juni 2017 - Wit
Stof - Benzine - Handgeschakeld
54.477 km - Nieuwprijs: €29.550,-

IJS 0,PR .90
27
€

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

OPEL ADAM 1.0 Turbo Jam
Juli 2015 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
61.910 km - Nieuwprijs: €17.880,-

IJS 9,PR .39
14
€

T
D
R
T
O
H
C
W
A
W
R
VE

NISSAN MICRA 0.9 IG-T N-Connecta navi/clima/16”LM
Juli 2018 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
33.469 km - Nieuwprijs: €21.340,-

IJS 9,PR .69
23
€

T
D
R
T
O
H
C
W
A
W
R
VE

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

IJS 9,PR .89
10
€

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,-
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Wachten op nieuwe vergunning

Grand Café Old Smuggler in Valthermond moest
2 weken na de opening alweer sluiten

Uitslagen Bridgeclub
Borger
Uitslag 6e Zomerdrive 19 Juli 2022
A-lijn
1. Alma Winkel & Willem Schippers 		
2. Sammo Wesseling & Harrie de Bie
3. Ans de Jong & Sicco de Jong 		
4. Sjef Heeren & Herman Scheltinga
5. Roelie Wesseling & Yda Klompsma

67,85%
57,46%
56,25%
53,19%
51,96%

Bridgeclub Borger Speelt elke dinsdagavond Zomerdrive in
het Anker te Borger. Aanwezig: 19.00 uur.
“Pure bureaucratie” noemt uitbater Harm Greven het. Amper 2 weken
na de feestelijke opening van Grand Café Old Smuggler in Valthermond
moesten hij en zijn zonen de deuren op last van de gemeente BorgerOdoorn alweer sluiten. “Opeens stond er iemand van handhaving bij ons
binnen”, vertelt Harm, “die me vroeg op we open waren. Toen ik daarop
bevestigend antwoordde zei hij me dat we onze deuren moesten sluiten
omdat we geen horecavergunning zouden hebben’’.

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

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

TE HUUR!

GARAGEBOXEN

Biologische boerderij
“de Morene”

in Exloo, Valthermond
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

aardappelen,
groenten en fruit

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

Lemenweg 4a
Drouwen
tel. 0599-564563

Op de locatie rustte de afgelopen 125
jaar al een dergelijke vergunning en
Harm en zijn zonen waren daarom in
de veronderstelling dat deze nog altijd
van toepassing zou zijn. Ze vroegen
een aantal weken geleden echter ook
nog een nieuwe aan maar deze is nog
in behandeling. “Ondertussen gingen
we wel gewoon open want ik weet uit

oplossing en dat betekent dus dat de
deuren gesloten moeten blijven tot de
vergunning daadwerkelijk afgegeven
is. “Hoe lang dat gaat duren kan
men ons op het gemeentehuis ook
niet vertellen”, aldus Harm. “Het is
vakantietijd en dus kunnen we niets
anders doen dan hard duimen dat er
ervaring dat als er zicht is op legalisatie snel een beslissing genomen zal worden.
de gemeente normaal gesproken niet zal Wat me overigens ook enorm tegenvalt
handhaven. En dat is hier toch zeker het is dat ons college heeft aangegeven alles
geval?”
te zullen doen om de horeca én het
toerisme in het Veengebied te zullen
Daar denkt de gemeente Borgerstimuleren maar op deze manier helpen
Odoorn dus anders over. Een
ze ons natuurlijk niet echt.” (Week in
persoonlijk gesprek met burgemeester
Week uit / Miranda Wolters)
Jan Seton leverde ook geen directe

Letterlijk door de prehistorie lopen

Afgelopen weekend kon het bij het Hunebedcentrum in
Borger

Dertig vrijwilligers waren afgelopen weekend terug in de tijd gestapt. Het
Nu wil ik gaan experimenteren met het
Hunebedcentrum organiseerde het OER-weekend. Na een bezoekje binnen maken van een hoedje uit de Steentijd.’
in het museum, krijg je buiten nog een bijzondere wereld te zien, want je
maakt een stap in de geschiedenis van 150 duizend jaar.
Een andere vrijwilliger heeft het
boogschieten net klaargelegd. ‘Het
‘Met het OER-weekend komen de
van brandnetel of andere planten en
is een spannend actie’, vertelt de
vrijwilligers uit het hele land naar
hier laten we zien hoe je dat zelf kan
vrijwilliger over het boogschieten.
Borger toe om ons te helpen om een zo maken, want het is heel makkelijk!’
‘Vooral kinderen vinden het leuk, maar
mooi mogelijke ervaring te laten geven
vaak gaan de vaders ook mee.’ Hij maakt
aan de bezoekers’, zegt Riemke Scharff Een vrijwillig stel uit Vledderveen is
de bogen zelf, en vond dat zo leuk dat
van het Hunebedcentrum. Ze is trots
net genesteld in hun onderkomen voor hij ook maar moest leren schieten.
op het feit dat het weekend een van de
het weekend. ‘Moet je kijken! Ik heb
grootste evenementen van het museum nog een kopje van de vorige keer,’ zegt
Na het interview met Scharff werd het
is.
hij lachend. ‘Het is erg leuk. Het is een
park drukker en drukker. Aan het einde
levenslange passie van mij, dus het is
van de middag waren er zoveel mensen
Metaalbewerking, pijl en boog schieten, fantastisch dar er zo’n evenement is.’
in het oertijdpark dat een uitleg zoals de
een amulet maken, touw maken zijn
Zijn vrouw is net begonnen aan een
vrijwilligers ’s ochtends konden doen,
zomaar een paar dingen die je kunt
hoedje. ‘Ik heb de vorige keer een
niet meer lukte. Een groot succes wat
doen en zien door ‘echte’ oermensen.
zonneklep gemaakt tijdens het weekend. nog herhaald gaat worden.
‘In de prehistorie werd touw gemaakt
(Week in Week uit / Rutger Breider)
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Mijn tijden zijn in Uw hand

Huisartspraktijk Hunzedal wegens vakantie
gesloten van 15 augustus t/m 2 september
Waarneming voor spoedgevallen:
15 t/m 19 en 29 aug t/m 2 sept
Dr van Veldhuizen, tel: 0599-234215
22 t/m 26 augustus: Dr Leeuwerik,
tel: 0599-236036

Na een kortstondig ziekbed is rustig weggegleden

Roelfina Grietina Smit-Homan
* 18 juli 1943

† 18 juli 2022

Sinds 12 augustus 2011 weduwe van Henk Smit.

Graag uw herhaalmedicatie voor
onze afwezigheid aanvragen.
Jan Weggemans
Rieks en Inge

Wij willen u hartelijk bedanken voor de
lieve en troostende woorden en
prachtige kaarten die wij hebben ontvangen
na het overlijden van onze lieve man, vader en opa

Gerrit-Jan en Anita
Sjoukje en Gerrie
Henk en Hinny

PIET HOSPERS
Tinie Hospers

Kansen voor beveiligers in
Drenthe

De crematieplechtigheid heeft inmiddels
plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Fam. Spiegelaar,
Elzenlaan 6, 9521 HB Nieuw-Buinen.

In de provincie Drenthe daalde het aantal WWuitkeringen in juni verder. In vrijwel alle beroepsgroepen
neemt het aantal WW-uitkeringen af. Ook voor
werkzoekenden in beveiligingsberoepen zijn de kansen
goed.
Eind juni telde Drenthe 4.442 WW-uitkeringen. Dat is 1,7%
van de Drentse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen
in Drenthe nam in juni af met 256 uitkeringen (-5,4%) ten
opzichte van vorige maand. Vanuit vrijwel alle sectoren daalde
de WW. Vooral onder WW’ers uit de uitzendbranche nam
het aantal uitkeringen af. Met name de WW-uitkeringen aan
technisch en transport personeel verminderden. Eind juni
2022 was het aantal WW-uitkeringen in Drenthe ruim lager
dan een jaar eerder (-29,3%).
Beroepen in de beveiliging bieden goede kansen op
werk
De afgelopen twee jaar was er door lockdowns,
reisbeperkingen en afgelaste concerten en evenementen plots
veel minder werk voor beveiligers. Vanaf het 2e kwartaal
van 2021 herstelde de branche zich. Het aantal vacatures
groeide en kwam in de zomermaanden van 2021 al uit boven
het niveau van vóór corona. Hoewel het in Drenthe niet om
grote aantallen gaat, zijn de kansen voor werkzoekenden
in beveiligingsberoepen goed. In vrijwel alle openstaande
vacatures worden objectbeveiligers gevraagd. Voor
werkzoekenden zijn er dan ook goede kansen om een baan in
de beveiliging te vinden op mbo-niveau. De UWV publicatie
Personeelstekorten in beveiligingsberoepen geeft meer
informatie over de arbeidsmarkt in beveiligingsberoepen.

Psalm 31:16

Voor ons onverwacht,
maar op Zijn tijd, heeft de Here tot Zich
genomen onze lieve zorgzame moeder
groot- en overgrootmoeder

Gerritdina
Zweep - Slaat
 21 juni 1927

† 21 juli 2022

In de gezegende leeftijd van 95 jaar.
Sinds 2 juli 2021 weduwe van Willem Zweep.
Reint en Gerda
Jenny en Stef
Derk en Carina
Klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres
Fam. Zweep
De Hilde 8, 9531 MH Borger
De begrafenis heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Met droefenis hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons lid

Roelie Smit – Homan
Maandagavond 18 juli jl. bereikte ons het
droevige bericht dat Roelie Smit-Homan
op de leeftijd van 79 jaar was overleden.
Roelie was vele jaren, samen met haar man Henk,
als vrijwilliger binnen onze vereniging actief.
Ook na het overlijden van Henk bleef ze de
verrichtingen van onze club nog trouw volgen.
Wij, de vv Valthermond wensen de familie veel
sterkte toe met het verwerken van dit verlies.
vv Valthermond

Wij zijn diep geraakt door het
overlijden van onze buurtgenoot

Karl Edens
Wij wensen Anneke en familie
heel veel sterkte met dit verlies
Buurtvereniging “De Draoakkers”

Familieberichten kunt u inleveren
tot maandagmiddag 14.00 uur
bij de Bruna in Borger.
De Bruna is maandag om 13.00 uur geopend.
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Mede-organisator Bjorn van der Veen
Gezocht: Vrijwilliger Digitaal spreekuur
verwacht zo’n 50.000 bezoekers bij Boerenrock Bibliotheek Borger-Odoorn
Drouwenermond van 18 tot en met 21 augustus Vind je het leuk om anderen te

‘Zonder boeren is er ook geen
Boerenrock Festival’

helpen en weet je zelf voldoende
van computers af ? Als digicoach
help je mensen bij vragen over hun
pc, laptop, tablet of smartphone.
Dit doe je wekelijks tijdens ons
Digitaal spreekuur in één van de
vier vestigingen van de Bibliotheek
Borger-Odoorn. Deze spreekuren
zijn iedere maandagmiddag van
14.00 tot 15.30 uur.

Jij...
• bent vriendelijk en geduldig
• vindt het leuk om mensen iets aan te leren
• bent handig met computers, internet en
social media
• bent minimaal 1,5 uur per week
beschikbaar
• bent per mail, app en/of telefoon goed
bereikbaar
Wij bieden...
• een plezierige en inspirerende
werkomgeving

• goede begeleiding bij het werk
• een gratis Bibliotheekabonnement
• de mogelijkheid tot het afsluiten van een
zorgverzekering met collectiviteitskorting
• de mogelijkheid om bij te dragen aan de
ontwikkeling van mensen
Enthousiast?
Laat weten dat je graag wilt helpen en mail je
reactie naar Gea Uil g.uil@biblionetdrenthe.
nl. Er wordt zo snel mogelijk contact met je
opgenomen. Bellen kan natuurlijk ook, Gea is
op werkdagen te bereiken via 088-0128000.

Mede-organisator Bjorn van der Veen op de dertig hectare weiland dat vier dagen lang verandert in het
bruisende festivalterrein van Boerenrock (Foto: Jan Johan ten Have)
door Jan Johan ten Have
DROUWENERMOND - Wat vijftien jaar geleden begon als een feestje voor
driehonderd man in café De Tolplaats, is uitgegroeid tot het grootste meerdaagse
festival van de verre omtrek. Naar verwachting zo’n vijftigduizend mensen komen half
augustus naar het Boerenrock Festival in Drouwenermond: vier dagen lang heerlijk
feestvieren vol motorisch geweld, meezingers, bier en rock & roll. Festivalterrein is
ruim dertig hectare weiland tussen de Mondenweg en Drouwenerveen dat eigendom
is van drie boerenbedrijven. “Dus zonder boeren is er ook geen Boerenrock Festival”,
zegt mede-organisator Bjorn van der Veen veelbetekenend.
Van der Veen vormt de organisatie samen
met René Boiten, Roelof Timmermans
en Marjon Boiten. Zij doen dit werk als
vrijwilligers, net als de overige ongeveer
vijfhonderd (!) mensen die dit festival
mogelijk maken. “Wij voelen ons met elkaar
met hart en ziel betrokken bij ‘ons feestje’”,
vertelt Bjorn. Want hoe groot Boerenrock
ook mag zijn geworden, er zit nog altijd geen
commerciële grootverdiener achter.

om met elkaar de overlast tot een minimum
te beperken. “Van de grootste uitgesproken
tegenstander van ons festival kregen we
onlangs een appje waarin deze buurtbewoner
ons veel succes wenste. Ik kan je zeggen dat
mij dat heel veel doet”, zegt Bjorn.

Brockers Anthem
De festivalcamping is dit jaar fors uitgebreid,
van 2500 naar 4500 bezoekers. Nog altijd
komen er dus ook heel veel bezoekers voor
Persoonlijke betrokkenheid
een dagje. Naast het crossen met auto’s en
Onlangs vond bij de Dorpskerk in Gieten de boekenmarkt plaats.
Die persoonlijke betrokkenheid is
motoren is er het hele weekend vooral heel
Naast de boekenverkoop was er ook verkoop van vers gebakken heerlijke Drentse
voelbaar. Want hoe groot het feest ook is,
veel live-muziek. Van DJ Paul Elstak, Metal
kniepertjes. De opbrengst van deze dag komt ten goede aan de kerk.
noemenswaardige calamiteiten waren er nog
Theo en Charly Lownoise tot Bökkers,
nooit. De sfeer is feestelijk en gemoedelijk,
Høksons en Mooi Wark en van Dennie
elke keer weer. “Op een gegeven moment
Christian en De Alpenzusjes tot TikTok
was er een groepje festivalgangers dat zich
Tammo en kapel 'n Moal wat Aans, de lineconstant vervelend gedroeg. We gingen met
up is uitermate gevarieerd. Op donderdag
hen het gesprek aan. Geen gedreig en gedoe, staan de 538 DJ's op de MainStage, op
maar gewoon vriendelijk vertellen dat we met vrijdag Jannes in de Après-ski Tent en de
elkaar vrijwilligers zijn die een mooi feest
Esperando’s op het hoofdpodium en op
willen. Deze jongens willen ons sindsdien
zaterdag The Euro's op datzelfde podium. En
altijd overal bij helpen als we ze nodig
nog veel meer.
Met deze warme zomerdagen is het een drukte van belang in ijssalon La Dolce
hebben. Dat is nou typisch Boerenrock”, zegt
in Borger. Natuurlijk voor het overheerlijke ijs, maar ook zeker voor de komische
Bjorn. “Eigen drank meenemen mag niet en
Een wel zeer speciaal moment is de
TikTok-filmpje die de beide eigenaren Odin Blei en Vincent van Looijengoed
daar controleren we strikt op. En dus is het
presentatie op zaterdagavond van Brockers
delen met hun vele volgers. Voor deze hilarische video’s hebben ze zelfs al eens een
voor verschillende campinggangers een sport Anthem, het gloednieuwe lijflied van de
nationale prijs gewonnen: The Best Social Awards 2021.
om dit toch op ingenieuze wijze te proberen. Boerenrockers. Het is een co-productie van
Als we het dan vinden, in beslag nemen en
Martin Sterken van De Stemmingmakers,
Ook deze zomer valt er weer veel te lachen:
we krijgen van de betrapten als sportieve
de rockers van Mooi Wark en DJ Roy. En
Zeg nou zelf, wie komt er nou met een
reactie ‘we hopen dat ze jullie goed smaken’.
zonder al te veel te verklappen: de drie
Dan doen we toch iets goed?”
artiesten bouwen de spanning langzaam maar fiets de zaak binnen om te vragen naar
een ijsje! Het wordt pas echt opmerkelijk
zeker op tot een knallend hoogtepunt.
als onder zo’n kort filmpje de tekst staat:
Vriendelijk
Bjorn: “Het festival is voor het resultaat van
‘Alleen te paard ben je welkom!!!’ En het is
Vriendelijk en open is ook de omgang
maandenlang hard werken, eindeloos regelen
deze uitdagende tekst die Renee Bottelier
met buurtbewoners. Want hoewel bij de
en vergaderen. En als het dan zondagavond
en Nienke Woltmeijer van manege Les
structurele controles door de gemeente
zes uur is en iedereen beleefde een
Chevaux uit Buinen prikkelde om dat dan
steevast alles in orde blijkt en binnen de
fantastische boerenrock, nou dan is dat voor
maar eens in de praktijk te brengen. Wat is
gestelde vergunningsnormen, een feest van
ons wel even een kippenvelmoment.”
er nou leuker om met het paard Orinoco
deze schaal brengt nou eenmaal geluid, veel
(roepnaam: Spikkel) een ijsje te komen
verkeer en rumoer in de anders zo rustige
Kijk voor meer informatie en ticketverkoop
halen in de ijssalon te Borger. En zo zagen
Veenkoloniën. Dus gaat de organisatie het
op www.boerenrock-festival.nl
vakantiegangers en toevallige passanten op
tot zijn ijsje klaar was. Met enkele ferme
gesprek aan met mensen uit de omgeving,
een doordeweekse donderdagavond opeens
likken was deze verkoeling daarna ook zo
een paard de ijssalon binnen gaan onder het
weggewerkt. Natuurlijk moest er na afloop
motto: - Spikkel meets spikkels-.
nog even een laatste foto van het personeel
gemaakt worden samen met Spikkel en zijn
Terwijl Odin live zijn volgers verslag deed
begeleiders. Zo kreeg deze Tiktok-uitdaging
van deze toch wel heel bijzondere gast in
een verrassend staartje: een paardenstaartje…
zijn zaak zorgden Renee en Nienke van Les
én een nieuwe enthousiaste klant erbij!
Chevaux ervoor dat Spikkel netjes wachtte

TikTok-uitdaging krijgt een staartje… een
paardenstaartje!!!

Paard in de... IJssalon La Dolce in Borger

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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Van Hoofdstraat naar Hoofdstraat
Woonhuis Groenewold gaat verhuizen naar Borger
Aan de Oosterstraat in Stadskanaal is
Peter Groenewold opgegroeid in de
tapijtzaak van zijn ouders. Diezelfde
zaak heeft hij in 1999 overgenomen aan
de Hoofdstraat in Stadskanaal. Nu is
het tijd voor de Knoalster om het dorp te
verlaten en zijn bedrijf te verhuizen naar
Borger aan jawel... de Hoofdstraat in de
Hunebedhoofdstad.
‘Het oude pand in Stadskanaal is veel te groot
geworden en met de huidige energieprijzen
en het onderhoud wat aan het pand moest
gebeuren, hebben we besloten om naar een
ander pand te kijken’, aldus Groenewold.
Het nieuwe pand is een stuk kleiner, want
het heeft nog maar 155 vierkante meter,
maar meer dan voldoende volgens de
ondernemer. ‘We hebben op dit moment
weinig voorraadartikelen meer. We kunnen
veel visualiseren voor de klant.’ Dat doet
Groenewold door middel van een groot
scherm in de winkel. ‘Klanten kunnen hun
foto van hun woonkamer naar ons sturen
en dan bekijken we in de winkel hoe een
visgraadvloer in hun huidige woonsituatie
lijkt.’
De verhuizing is al in volle gang. De winkel
in Stadskanaal is al dicht en het interview
voor deze krant wordt afgenomen tussen
de verfspullen en de nieuwe tapijten die uit
de auto worden gehaald door Groenewold
zijn vrouw. In augustus wil de ondernemer
opengaan, maar de grote opening zal
in september zijn. Dat zal ook met een
bijzondere openingsstunt gaan volgens
Groenewold.
Aan stoppen denkt de 55-jarige ondernemer
nog lang niet. ‘Ik ga nog niet stoppen.

Ik ga misschien nog wel vijftien jaar door. Ik
ga nog niet stilzitten. Dat past niet bij mij.’

De klantvriendelijkheid neemt Groenewold
mee vanuit Stadskanaal naar Borger.
‘Klantvriendelijkheid is erg belangrijk voor
Voor de concurrentie in Borger is
ons. We staan altijd open. De klant is bij ons
Groenewold niet bang. ‘Borger is een plek dat geen nummer, maar een klant. We hebben
altijd in ontwikkeling is. We zijn nu met z’n
wel eens klanten gehad en dan begin je met
tweeën in Borger. Goede concurrentie is altijd mevrouw Jansen en aan het einde van het jaar
goed. Mensen kunnen vergelijken en dat is
noem je ze Ina.’
belangrijk.’

Met o.a. aandacht voor de remise in Valthermond

De nieuwe zomer-Veerten ligt weer in de
winkels
Veerten is het tijdschrift van het Streekhistorisch
Centrum. Ieder nummer staat boordevol geschiedenis van
de Kanaalstreek, Westerwolde en de Drentse Monden.
Inmiddels is het nieuwe zomernummer verschenen. Het
is per post onderweg naar alle donateurs van het SHC
en ligt voor de kopers van losse nummers inmiddels bij
de bekende boekhandels in Stadskanaal, Musselkanaal
en Ter Apel.
Het nummer staat voor een deel in het teken
van de nieuwe en aankomende exposities in
het Streekhistorisch Centrum. Tot en met 4
september is daar namelijk de tentoonstelling
‘Rombertus Zuiderweg, een schilder die liever
kunstenaar wilde zijn’ te zien. Rombertus
Zuiderweg was in de jaren zeventig en
tachtig zeer bekend in Musselkanaal met
zijn schilderijen naar voorbeeld van oude
ansichtkaarten. Zo schilderde hij bijvoorbeeld
de IJzeren Klap met de omliggende
etablissementen zoals Hotel de Boer, Hotel
Schot en de remise Valthermond diverse
malen in de situatie van het begin van de 20e
eeuw. In Veerten beschrijft Helen Kämink
zijn levensverhaal en wordt zijn werk nader
beschouwd.
Na deze schilderijententoonstelling volgt
eind september de tentoonstelling 150 jaar
Dohle, over de welbekende warenhuizen in
de regio waarvan de winkel in Musselkanaal
inmiddels door de 6e generatie wordt
gerund. In Veerten reconstrueren Marleen
en Theo Dohle alvast de familiegeschiedenis
achter deze winkels, als voor proefje op de
tentoonstelling.
Verder in dit nummer o.a.:
Jaap Meijering beschrijft de geschiedenis van
het familiebedrijf Luttmer, internationaal
in- en exportbedrijf van aardappelen dat tot
1967 aan de Handelsstraat in Stadskanaal

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

Nog ruimte om kosteloos op de markt te staan

Dorpspleinfeest in Buinerveen

Vrijdag 9 en zaterdag 10 september 2022 vindt het Dorpspleinfeest van Buinerveen
weer plaats. Voor onze markt op zaterdag 10 september willen we graag wat aandacht
vragen in de hoop dat er meer aanmeldingen komen om te verkopen op onze markt.

Iedereen die een leuk product of dienst
heeft aan te bieden mag, na aanmelding, op
onze markt komen staan. Dit is kosteloos,
mits er zelf voor een kraam gezorgd wordt.
Dit jaar willen we voor het eerst ook
Jakob Been schrijft
beginnen met een kleedjesmarkt erbij voor
over de misschien wel rijkste
kinderen. Er is muziek van de plaatselijke
vrouw van Ter Apel, de weduwe Speckman;
muziekverenigingen, een hoogwerker waar
Bert Roossien vertelt over de koets als
vervoermiddel aan het begin van de 20e eeuw mensen in kunnen om van het uitzicht van
gevestigd
was;

En natuurlijk ontbreken de vertrouwde
rubrieken zoals de avonturen van Rennie Dik,
Museumschatten en de keuze van Stefan uit
de fotocollectie, niet.
Het tijdschrift wil laten zien waar het
Streekhistorisch Centrum voor staat en
neemt de lezer aan de hand van leesbare en
interessante artikelen mee naar onze streek,
naar de cultuur en het verleden van de
Veenkoloniën, van Westerwolde en van de
Drentse Monden. De naam ‘Veerten’ staat
voor de culturele en historische verten of
horizonnen die we willen verkennen.
Donateurs van het SHC krijgen het blad
automatisch thuisgestuurd en het is in de
losse verkoop verkrijgbaar voor € 5,95 bij de
boekhandels in Stadskanaal, Musselkanaal en
Ter Apel, en uiteraard bij het Streekhistorisch
Centrum zelf. In het SHC zijn ook de
oude nummers nog verkrijgbaar. Voor
meer informatie: 0599-612649 / info@
streekhistorischcentrum.nl (Helen Kämink)

Groenewold gaat ervan uit dat zijn klanten
meeverhuizen naar Borger. ‘Voor onze
artikelen wil je wel reizen. Voor een bakker
of een slager blijf je in je eigen dorp, maar
voor een vloer of gordijnen wil je wel reizen.
Daarnaast hadden we in Stadskanaal ook
klanten uit Emmen, Borger en Buinen, dus
voor hen zijn we nu dichterbij.’
(Week in Week uit / Rutger Breider)

Buinerveen te genieten, springkussen en
voor het eerst spelen we “De Sterkste van
Buinerveen” waarbij man en vrouw wordt
uitgedaagd om zo snel mogelijk een voertuig
voort te slepen over een bepaalde afstand.
Mocht u het leuk vinden om aan de markt
mee te doen dan kunt u zich aanmelden via
pleinfeest.buinerveen@hotmail.com
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Natuurbeleving door de lens bij
het Boomkroonpad in Drouwen
Alle jaargetijden hebben iets bijzonders. Zo ook de zomer. Het
bladerdek van de bomen geeft ons verkoeling tijdens de warme
zomerdagen, maar ook geeft het een schaduw effect wat goed te
gebruiken is bij fotografie. Bij het ven kan je oefenen met het licht op
het water, de eenden die er zwemmen of juist de weerkaatsing van de
bomen in het water. Wat is voor jou het meest interessant? Ga mee met
onze gidsen om het te ontdekken en om je foto’s nog mooier te maken.
Iedereen heeft wel een camera. Een
spiegelreflex met verschillende lenzen
of een iets simpeler camera of juist
gewoon een camera op je telefoon.
We maken allemaal vele foto’s per
jaar. Heb je wel eens nagedacht hoe
je je foto’s net even specialer kan
maken?
Vanuit een andere hoek, spelen met
licht. Onze gidsen gaan met jou een
wandeling maken door het prachtige
gebied van boswachterij Gieten –
Borger. We beginnen met een korte
uitleg over techniek en dan gaan
we wandelen. Tijdens de wandeling
gaan we mooie plekken zoeken om
te fotograferen. We komen door
een gevarieerd gebied en tijdens
het voorjaar is er genoeg om mee
te oefenen. We beginnen vroeg in
de ochtend, want het licht is dan op

zijn mooist om foto’s te maken. De
foto-excursie is geschikt voor alle type
camera’s en telefoons.
Informatie
De foto- excursie vindt plaats op 31
juli. De wandeling start om 9:00 uur
bij Buitencentrum Boomkroonpad
en duurt ongeveer 3 uur. De kosten
zijn € 17,50 voor volwassenen.
Dit is incl. een kop koffie/thee bij
terugkomst. Graag vooraf aanmelden
via; www.staatsbosbeheer.nl/
fotowandelingboomkroonpad. Plaats:
Buitencentrum Boomkroonpad,
Steenhopenweg 4, 9533 PN in
Drouwen. Voor meer informatie
en overige activiteiten kunt u
kijken op www.staatsbosbeheer.nl/
boomkroonpad of neemt u contact
op via 0592 - 37 73 05.

Adverteren in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Van 7 tot en met 14 augustus
Benefietweek in Gasselternijveenschemond
voor stichting Wensambulance
Een benefietweek organiseren
is voor Freddie Schutrup uit
Gasselternijveenschemond
niet onbekend. Ditmaal heeft
hij de handen ineengeslagen
met onder andere Mirjan
Huizer die eigenaresse is van
Dartcentrum Tops. Van 7 tot en
met 14 augustus zetten zij zich
in om geld in te zamelen voor
Stichting Wensambulance.
‘Een goede vriend van mij is twee
jaar geleden overleden aan kanker’,
begint Freddie. ‘Zijn laatste wens
was om naar de boerderij te gaan.
Ze hebben de wensambulance
geïnformeerd en zo kon hij toch
nog naar de boerderij gaan.’
Schutrup was zo blij dat dat kon,
dat hij graag wat terug wil doen
voor de stichting.
Mirjan was al snel enthousiast,
maar had wel een voorwaarde. ‘Ik
wilde niet hebben dat er een dure
directeur bij de organisatie hoorde.
Ik wil geld ophalen voor de
stichting en niet voor een meneer
die te veel verdiend. Vandaar dat
we uit zijn gekomen op Stichting
Wensambulance Noord.’
De organisatie heeft door de
week elke dag kinderactiviteiten
geregeld. Kinderen kunnen voor
tien euro meedoen met elke
activiteit. Er is onder andere een
high tea en een kinderbingo.
Ook de volwassenen krijgen ook
genoeg activiteiten. ’s Avonds zijn

er allemaal volwassen activiteiten
georganiseerd. ‘Het inleggeld
gaat naar de stichting en wij
hebben cadeaus geregeld voor de
winnaars. Daarnaast is een biertje
deze week €2,50 in plaats van €2,-.
Die vijftig cent gaat ook naar de
stichting.’ Freddie heeft geregeld
dat er ook een radioverbinding is.
‘We hebben die week een zender
met vergunning geregeld. De
uitzending is te beluisteren op
98.2FM. Daarnaast kan je op de

website zondagavondparade.nl
ook de webcam bekijken.
‘De locatie is niet ideaal, maar we
liggen toch wel centraal tussen
Stadskanaal, Gasselternijveen en
Borger in. Alle scholen hebben
nog een kleurplaat gekregen van
ons. We zijn erg gelukkig als er
elke dag vijftig tot honderd man
in het dartcentrum te vinden zijn’,
aldus Mirjan. (Week in Week uit /
Rutger Breider)

Alle adverteerders in deze VakantieSpecial wensen u een hele fijne en gezonde zomervakantie!

Ontdek de omgeving op de fiets of wandelend

Wie op ontdekking wil over de bosrijke Hondsrug of door de uitgestrekte vlaktes van
de veenkoloniën kan dit het beste al wandelend of fietsend doen.
Door: Sabine van Wijk

Meerdaagse fietstochten
Voor de fanatieke fietser die langs de
provinciegrens Drenthe wil ontdekken is er
Rondje Drenthe, een meerdaagse fietsroute
met 7 etappes variërend tussen de 30 en 79
km.

Op de fiets of e-bike ontdekt u verschillende
landschappen, zo ervaart u onder andere de
glooiing van het landschap dat al duizenden
jaren geleden gevormd is. En al wandelend
komt u ook op plekken die uniek zijn.
Idyllische dorpen en steden met kunst en
Uitgezette wandelingen en fietstochten
cultuur wisselen elkaar af met stoere outdoor- Dan zijn er nog allerlei andere uitgezette
locaties en gezellige terrassen.
wandel- en fietsroutes, een mooi
aantal hiervan staat verzameld op
Meerdaagse wandelingen
eindjeomindrenthe.nl; hier kunt u een
Voor de serieuze wandelaar die meerdere
keuze maken tussen wandelen of fietsen
dagen wil wandelen zijn er een aantal leuke
en zijn allerlei routes te vinden van korte
lange afstandswandelingen die door heel
gezinsroutes tot lange tochten door de
Drenthe gaan. Zo is er het Drenthepad, deze diverse natuurgebieden die Drenthe rijk is.
wandeling heeft maar liefst 18 etappes die
Deze routes zijn te lopen via GPS of uit te
variëren tussen de 14 en 25 kilometer. Dan
printen en te wandelen/fietsen via de kaart en
is er het Pieterpad welke van Groningen tot
omschrijving die u mee neemt.
Limburg loopt, maar 4 etappes brengen de
wandelaar van Noord naar Zuid Drenthe,
Diverse organisaties geven ook hun eigen
deze etappes zijn iets langer met een variabele routes uit, zo kunt u terecht bij musea,
lengte tussen de 17 en 23 kilometer per
vakantieparken en natuurorganisaties voor
etappe.
gethematiseerde routes of dorpsommetjes.

Hierbij moet u denken aan bezoekerscentra
als het Hunebedcentrum, het
Boomkroonpad, TIP-kantoor in Borger e.d..
De routes beginnen dan meestal op de plek
waar deze af te halen is.

zijn nog niet helemaal voorzien van de
knooppunten. De afzonderlijke wandel- en
fietsknooppuntkaarten zijn te koop bij
vakantieparken, bezoekerscentra en TIPkantoren.

Wandel- en Fietsknooppuntnetwerk
Wanneer u zelf uw route wilt uitstippelen
kan dit natuurlijk ook, hierbij kunt
u gebruik maken van de wandel- en
fietsknooppuntennetwerken. Het
fietsknooppuntennetwerk dekt geheel
Drenthe. Dit geldt echter niet voor het
wandelknooppuntennetwerk, deze is in een
groot deel van Drenthe uitgerold, maar
de Kop van Drenthe en Midden Drenthe

Fysieke routes aanschaffen en meer
informatie
Voor zowel voorgedrukte wandel- als
fietsroutes, de routeboekjes van de lange
afstand tochten en de knooppuntkaarten kunt
u terecht bij vakantieparken en/of het TIPkantoor in Borger. Op deze plekken wordt u
ook verder geholpen met al uw vragen over
fietsen en wandelen in de omgeving.
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Cittaslow

De gemeente Borger-Odoorn draagt al 12 jaar
met trots het predicaat Cittaslow. Dit is een
internationale erkenning voor kleinere gemeenten
waar het fijn leven is, waar gastvrijheid de norm is
en waar we tijd voor elkaar hebben.
Het motto van Cittaslow
is ‘festina lente’ dat
betekent letterlijk : haast
je langzaam. Dat doen
we door op een menselijk
tempo te genieten van
alles in de gemeente:
van de hunebedden
uit het verleden, het
mooie landschap tot de
leuke lokale winkels in
de dorpen. We werken samen met onze inwoners en
ondernemers aan een krachtige sociale gemeenschap met
aandacht en respect voor elkaar.

Genieten in Borger-Odoorn
Nu de zomer weer voor onze deur staat en vooralsnog maatregelvrij
is kan er weer optimaal gebruik worden gemaakt van de mooie en
diverse recreatieve mogelijkheden die onze gemeente te bieden
heeft.
de auto over de Hunebed
Ik nodig u van harte uit om
Highway.
de verrassende musea, mooie
natuurgebieden en uitgestrekte
Voor leuke tips,
vergezichten te ontdekken. Het
wandelkaarten, fietsroutes
veenkoloniale gedeelte van onze
en andere informatie kunt
gemeente is voor velen nog een
u terecht bij het Tourist
onbekende parel die zeker het bezoeken Info Point in Borger. De
waard is.
enthousiaste vrijwilligers
helpen u graag op weg in deze
De unieke combinatie van
mooie omgeving.
Veenkoloniale geschiedenis en het
UNESCO-gebied De Hondsrug zorgt
Voel u dus welkom om onze
ervoor dat voor zowel inwoner als
gemeente te ontdekken, maak
toerist onze gemeente een veelzijdige
gebruik van onze Drentse
en vooral een bijzondere plek is om de
gastvrijheid, geniet van de
zomer door te mogen brengen.
zomer en wie weet tot ziens in
Borger-Odoorn.
Extra aantrekkelijk is dat de meeste
belevingen goed bereikbaar via de fietsen wandelknooppunten-netwerken.
Jeroen Hartsuiker,
Daarnaast kunt u het Hunzedal
Wethouder Ondernemerschap,
ontdekken per kano of cruisen met
Mobiliteit & Duurzaamheid

Keramisch Museum Goedewaagen
Keramisch Museum Goedewaagen
www.keramischmuseumgoedewaagen.nl
Glaslaan 29a
9521 GG Nieuw-Buinen
Tel. 0599 - 65 16 81
mail@keramischmuseumgoedewaagen.nl
Vervenershuis
www.vervenershuis.nl
Zuiderdiep 22,
7876 AA Valthermond
Tel. 0599-662154
info@vervenershuis.nl
Tractor en Werktuigen Museum Jan Drenthe
www.jandrenthe.nl
Zuiderdiep 521-A
7876 BG Valthermond
Tel: 06-18 77 34 38
info@jandrenthe.nl

TIP Borger;
Dé plek voor uw vragen over Borger-Odoorn
Vlakbij het centrumplein van
Borger vindt u de TIP. Welke
een afkorting is voor Tourist
Info Point, oftewel dé plek
waar iedereen naartoe kan voor
informatie en advies, brochures en
plattegronden over de omgeving
van Borger en omstreken.
De enthousiaste vrijwilligers helpen
iedereen graag op weg om de leukste
uitjes, de lekkerste restaurants of
prachtigste wandel en/of fietsroutes

Vervenershuis

te vinden.
Openingstijden:
Ma-za 10.00 – 16.00 uur
In augustus ook de
zondagen geopend
van 11.00 – 14.00 uur
Contact:
Tel: +31599638729
Mail: tip@touristinfoborger.nl
Adres: Hoofdstraat 25,
9531 AB Borger

Tractor en Werktuigen Museum Jan Drenthe
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Outdoor activiteiten voor iedereen bij Joytime
een fantastische ervaring zullen hebben bij
ons. Het gaat ons niet om de omzet, maar
om het plezier van de gasten.” Erik wijst op
de kortingscode van 10 procent, die in deze
krant te vinden is.
Mensen zijn altijd verrast wanneer ze
bij Joytime komen, zegt Erik. “Door de
veelheid aan activiteiten en omdat we een
verrassing bieden: mensen zijn vaak verrast
wat ze aantreffen. Namelijk een prachtige
ligging bij een recreatieplas en lekker veel
activiteiten om te doen. Voor degene die iets

Bij Joytime in Grolloo kan het avontuur opgezocht worden in het outdoor
belevingspark en het outdoor klimpark. Dat wordt genieten deze zomer! Een mooi
vakantie-uitje.
Door Eline Lohman

en-half uur vrij klimmen. Je reserveert niet
voor één bepaald parcours maar begint bij
Bij een bezoek aan het outdoor belevingspark parcours 1: “De Ontdekking” en gaat dan
kun je kiezen uit bijna twintig activiteiten.
door naar parcours 2 etc. Elk parcours heeft
Je reserveert niet voor een activiteit maar
unieke hindernissen. Deze worden steeds een
laat je uitdagen door wat je ziet of altijd al
beetje moeilijker en uitdagender. In totaal
een keer hebt willen doen. Mountainbiken,
ben je ongeveer 3 uur bezig.
boogschieten of lekker springen in het
nettenparcours? Of liever vlotten bouwen,
Joytime biedt deze zomer thuisblijvers en
klootschieten of kanoën? Er is keuze genoeg. toeristen een geweldige dag uit, vertelt Erik
Eefting. “Er is bij ons heel veel te doen, voor
Bij een bezoek aan het outdoor klimpark
iedere doelgroep. Deze zomer zien we veel
krijg je eerst uitleg over de klimgordel en
gezinnen van vakantiegangers bij Joytime en
trekt deze aan onder begeleiding van een
ook thuisblijvers. Zeker bij die laatste groep
instructeur. Na het goed doorlopen van het
zijn er ongetwijfeld gezinnen met een wat
instructieparcours mag je gedurende tweesmallere beurs. Wij garanderen dat ook zij

laagdrempeligs en niet al te intensief zoekt,
maar ook voor degene die een uitdagende,
stoere activiteit wil doen.”
Met name in de zomer is het extra genieten
bij Joytime. Bezoekers kunnen op het
terras wat eten en drinken en dat maakt
de combinatie met alle activiteiten op
het belevingspark en het klimpark heel
aangenaam. Voor meer informatie over
Joytime en alle activiteiten die er aangeboden
worden, kan er gekeken worden op de
website joytime.nl.
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Lekker rondkijken in de natuur met Eko-Tours in Exloo
Ga als stel, gezin of groep op een
bijzondere excursie met Eko-Tours.
Beleef de natuur op een nieuwe manier
met een 100 procent elektrisch voertuig in
Drenthe.
Door Eline Lohman
Vanuit het hart van het Unesco Global
Geopark De Hondsrug in Exloo biedt
Eko-Tours bijzondere belevenissen voor
jong en oud. Ga op avontuur en rijd zelf
in een elektrische terreinwagen over kleine
weggetjes en zandpaden onder leiding
van een deskundige gids. Je rijdt zelf
in een Eko-Explorer, een Nederlandse
elektrische terreinauto en de enige auto die
Staatsbosbeheer in de bossen toestaat en je
op plekken brengt waar je anders niet mag
komen – midden in de natuur. Of zoef
met elkaar over de mooie fietspaden en
landweggetjes met de 100 procent elektrische
Eko-Chopper. Recent is er een nieuw
voertuig bijgekomen: twee nieuwe EkoRocks, waar je met z’n tweeën in kunt zitten.
Voor twee personen had Eko-Tours ook al de
Eko-Carver.
Constant vernieuwen: dat is heel belangrijk,
vertelt Ruud Haak. “Wij blijven uitbreiden
met bijzondere voertuigen en routes. We
willen zoveel mogelijk mensen de natuur laten
ontdekken. Ook uit eigen regio; we krijgen
regelmatig mensen uit de regio die de natuur
dicht bij huis ontdekken en dan helemaal
verrast zijn over plekken die ze nog niet
ontdekt hadden. Ze vinden het interessant
om meer te weten te komen over de natuur
in het gebied waarin ze wonen. Dus ook voor
thuisblijvers bieden wij mooie activiteiten
aan.”
Eko-Tours is genomineerd voor het leukste
uitje van Drenthe, door de ANWB.

Daar is Ruud blij mee. “We krijgen veel
positieve reacties van mensen op de tours
die we aanbieden. Zij geven aan dat het echt
speciaal is om rond te rijden in de natuur.
Een mooi uitje voor de zomer!
Ook voor groepen, want we hebben
grote aantallen choppers, fietsen en auto’s
beschikbaar. Eko-Tours is een ideaal

familieavontuur of uitstapje met vrienden
of collega’s. Samen een heerlijke ochtend
of middag genieten van de natuur en vele
bezienswaardigheden tijdens de tocht.
Meerdere keren per week houden we
diverse excursies met de elektrische
terreinauto’s door de natuur vanaf de
startlocatie in Exloo. En dagelijks kun je
opstappen wanneer je wilt op de stoere

Eko-Choppers voor een ‘groene’ tour op de
Hondsrug.”
De website www.eko-tours.nl bevat alle
informatie over Eko-Tours, de elektrische
voertuigen en de mogelijkheid tot het boeken
van een excursie. Informeer telefonisch bij
Eko-Tours voor exclusieve groepsexcursies
en complete arrangementen op maat.
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Muskee-expositie in Cuby Museum in Grolloo erg succesvol

De verleden jaar geopende expositie in het Cuby
and the Blizzards Museum in Grolloo is zo populair,
dat deze ook in 2022 nog te zien is. Deze bijzondere
tentoonstelling stelt blueszanger Harry Muskee
centraal en is vooral gericht op zijn levensverhaal.
Afgelopen jaar zou de in 2011 overleden blueszanger
80 jaar zijn geworden. Voor conservator Sjoerd
Looijenga was het inrichten van deze expositie
een uitdaging er iets moois van te maken in het
herinneringsjaar.
Onder de titel “Harry Spreekt, Stap in de
wereld van Muskee” ga je als het ware op
“belevingstour” door het museum, met Harry
Muskee als gids. Via podcasttechnieken krijgt
de bezoeker veel informatie over het leven
van Harry Muskee. Beelden en voorwerpen
maken veel van dat leven zichtbaar en op die
wijze komt Muskee heel dichtbij.

Op basis van bestaand archiefmateriaal zijn
er zo’n veertig geluids- en beeldfragmenten
geselecteerd waarin Nederlands bekendste
blueszanger spreekt over zijn allerjongste
jaren, de schooltijd, het voetbal, liefde voor
dieren, Grolloo, groupies, logees en veel
meer.

De expositie
laat ook
nieuwe
aanwinsten
van het
museum
zien, tot nu
toe onbekend
gebleven
materiaal, veel
fotowerk en ook
de opstelling
van muziekinstrumenten, als zouden Cuby
and the Blizzards een concert geven. Een
complete C+B backline met onder meer een
nieuw verworven drumstel van The Blizzards,
versterkers, toetsenborden en gitaren, koffers
en microfoons laten de concertsfeer van
vroeger herleven.

Verder zijn een Edison te zien,
onderscheidingen die Muskee ten deel vielen,
gouden platen, de complete LP-collectie en
de oude radio, waarop Harry Muskee veelal
naar de blues luisterde.
Het C+B Museum de gehele zomer van
donderdag tot en met zondag geopend,
van 11.00 tot 17.00 uur. Een grote schare
vrijwilligers zorgt er voor dat het C+B
Museum kan draaien.
De entree bedraagt slechts € 7,50 en daarmee
is het Cuby and the Blizzards Museum aan
de Voorstreek 4 in Grolloo, één van de
goedkopere musea van Drenthe.
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Volop genieten deze zomer bij Diner-Café Bussemaker
Bij Diner-Café Bussemaker aan de
Zuiderhoofdstraat 1 in Exloo is deze
zomer genieten het devies. Van mosselen
tot en met huisgemaakte kersenmonchou-taart – wie erop uit trekt met
de fiets of wie gaat wandelen in de regio,
kan tijdens of naderhand prima terecht
bij Diner-Café Bussemaker.
Door Eline Lohman
Al wekenlang zien Jos en Hannie Abbing het
aantal toeristen dat hun restaurant bezoekt,
toenemen. “Mensen wandelen en fietsen met
name in de weekenden in de regio en vinden
het fijn om dan hier even wat te drinken. Dat
geldt ook voor toeristen, die we regelmatig
verwelkomen. Ze genieten van koffie met
huisgemaakte kersen-monchou-taart op ons
terras en reserveren dan geregeld ook een
tafeltje voor het diner.”
Grote kans dat ze dan voor mosselen kiezen,
want het is weer mosseltijd. Bij Diner-Café
Bussemaker staan ze traditiegetrouw weer op
het menu. Dat zal veel mensen niet ontgaan
zijn, want de mossel-banner staat alweer
eventjes op het dak van het pand.
Het is voor Jos en Hannie een drukke
periode, maar dat vinden ze alleen maar fijn.
“Het is vaak lekker druk en zeker tijdens de
vakantieperiode, maar dat vinden we niet
erg. Het mooiste is namelijk om te zien
dat de gasten het naar hun zin hebben en
heerlijk genieten van het eten. We vinden het
bovendien heel gezellig, al die reuring in en
om ons restaurant.”
‘In en om’, dat slaat niet alleen op het
restaurant zelf en het terras, maar ook op
de serre en de lounge met comfortabele
fauteuils. Jos en Hannie zijn nu ruim een jaar

bezig met hun restaurant en genieten nog
altijd. “Het is een prachtige plek, middenin
het dorp. Wat we vooral mooi vinden, is dat
zoveel mensen vanaf het terras lekker naar
voorbijgangers kijken. Met name in de zomer
erg leuk!”

Op de website www.bussemaker.nl zijn de
menukaarten voor de lunch en het diner
te vinden. Ook kan daar bekeken worden
welke arrangementen er bij het restaurant in
Exloo gekozen kunnen worden. Zo is het
mogelijk om het welbekende klootschieten

te combineren met een hapje en een drankje
bij Diner-Café Bussemaker en wie op pad
wil gaan met EkoTours, kan een mooie
combinatie maken met eten en drinken bij het
restaurant in Exloo. Mooie uitjes voor deze
zomer!
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Bibliotheek Borger-Odoorn: Blijf je thuis? Lees een boek!
Wie geen vakantieplannen heeft, hoeft
zich zeker niet te vervelen in de vakantie.
Bibliotheek Borger-Odoorn heeft
namelijk een uitgebreid assortiment aan
boeken die perfect zijn om te lezen in de
vakantieperiode.
Door Eline Lohman
Bij de bibliotheken in Borger-Odoorn kun je
deze zomer extra lang genieten van boeken,
want nog tot en met 15 augustus mogen
boeken extra lang worden geleend. Leden met
een Groot-abonnement en kinderen kunnen
de boeken zeven weken lenen. Leden met
een basisabonnement kunnen vier weken
lenen of zeven weken voor twee leenstrips
per boek. Dat wordt genieten deze zomer!
De zomer is namelijk de perfecte tijd om
te genieten van een mooi boek. Vooral in
de vakantie vinden veel mensen het lekker
om een boek erbij te pakken. Dan hebben
ze er echt tijd voor om een boek in de tuin
of op het balkon te lezen. Met name voor
basisschoolleerlingen is het belangrijk dat ze
lezen in de vakantieweken. Zo voorkom je de
zomerleesdip.
Bibliotheek Borger-Odoorn denkt niet
alleen met haar uitgebreide assortiment aan
thuisblijvers, maar ook met haar activiteiten
tijdens de zomer. Bijvoorbeeld tijdens de
Boeken Kunst activiteit op 2 augustus van
14.00 tot 15.30 uur in bibliotheek Odoorn,
voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar. Boeken
zijn niet alleen leuk om te lezen, maar ook
om mee te knutselen. Tijdens de workshop
wordt er een fotohouder of fairyhouse
gemaakt. Dit wordt natuurlijk niet gedaan
met splinternieuwe boeken, maar met boeken
die al helemaal verslonden zijn. Kunstenaar
Janneke gaat samen met de kinderen aan de
slag. Opgaven: www.bibliotheekodoorn.nl.

Daarnaast kunnen kinderen tussen de 13 en
15 jaar op 24 augustus van 14.30 tot 16.00
uur in bibliotheek Borger kennismaken met
een VR bril, ofwel Virtual Reality.
Opgaven: www.bibliotheekborger.nl.
In de zomervakantie gelden er tot 27
augustus afwijkende openingstijden voor
de Bibliotheek Borger-Odoorn: Bibliotheek

Borger is gesloten op zaterdag. Bibliotheek
Nieuw-Buinen is gesloten op dinsdagmiddag
en donderdagochtend. In deze periode is
bibliotheek Nieuw-Buinen niet onbemand
open. De medewerkers zijn aanwezig op
maandag- en donderdagmiddag. Bibliotheek
Odoorn is gesloten op woensdag en vrijdag.
Bibliotheek Valthermond is gesloten op
woensdag.

De bibliotheek verwelkomt mensen graag
tijdens de openingsuren.
Voor meer informatie kijk op de websites
www.bibliotheekborger.nl,
www.bibliotheeknieuwbuinen.nl,
www.bibliotheekodoorn.nl,
www.bibliotheekvalthermond.nl

De Ieme Natuurvoeding
Als u onze winkel binnenkomt ademt
u gelijk onze gastvrije en sociale sfeer
in. Een sfeer waar iedereen in en om
de winkel erg hard zijn best voor doet.
Echter voor de sfeer komt u natuurlijk
niet naar onze winkel.
We zijn dan misschien
klein, maar hebben een
zeer ruim assortiment.
Van uw dagelijkse
boodschappen tot zelfs
bamboeondergoed,
Merino wollen sokken en
prachtige ansichtkaarten.
Naast het boven genoemde bezitten we met
elkaar zo’n 40 jaar aan kennis over gezonde
voeding, koken, supplementen, diëten en nog
veel meer. Dus, wanneer u hierover vragen

hebt? Schroom niet. Stel ze gewoon aan één
van onze medewerkers.
Alle producten in onze winkel zijn biologisch,
Demeter of hebben een ander duurzaamheid
label. Waar mogelijk komen onze verse
groenten en fruit van
kwekers en producenten uit
de regio. Ook verkopen we
heerlijk natuurvlees van een
slager met hart voor natuur
en dier. Daarnaast is er
een uitgebreid assortiment
voor de vegetariër en de
veganist.
De Ieme Natuurvoeding vindt je aan de
Hoofdstraat 61a te Borger. Tel. 0599-236124.
Marc en Janet Haan

14

15

Een echt vakantiegevoel:
thuis lekker barbecueën

Het is volop zomer en dat betekent voor veel mensen vooral één ding: thuis lekker
barbecueën. Want wat is er fijner dan op een heerlijke zomeravond de barbecue
aan te steken en los te gaan met vlees, vis of vegetarische varianten? Uiteraard met
smakelijke salades en stokbroden met smeersels.
Door Eline Lohman
Voor velen is thuis lekker barbecueën
dé manier om de zomeravonden door
te brengen. Niet verwonderlijk, want
barbecueën brengt veel gezelligheid met zich
mee en je ervaart er het echte vakantiegevoel
mee. Of dit nu op een barbecue met
houtskool is of op een elektrische variant.
Uiteraard draait het om de manier van vlees,
vis of andere lekkernijen bereiden op de
barbecue, maar het gaat zeker ook om de
ambiance. Lekker samen zijn met vrienden,
familie of buren en barbecueën maar.
Zeker anno 2022 zijn de mogelijkheden om
zelf te barbecueën enorm groot. Je kunt van
alles en nog wat bereiden op de barbecue.
Van spiesen met vlees tot en met pakketjes
met gekruide zalm en van een maïskolf tot
en met een gepofte aardappel – wie thuis
lekker wil barbecueën, kan zijn of haar smaak
helemaal laten gelden. Tegenwoordig is het
helemaal in om groentes op de barbecue te
leggen. Paprika, aubergine courgette, ui – de
groenten kunnen in repen of stukken direct
op de barbecue worden gelegd.

Ook een idee: rijg de stukjes groenten aan
spiesen. Met name kinderen zullen dit erg
leuk vinden. En zo is barbecueën niet alleen
leuk, maar ook nog eens gezond.
Tijdens het wachten op een lekker stuk
vlees, vis of vegetarische lekkernijen kan er
genoten worden van alles eromheen: salades
om lekker mee af te koelen, stokbroden
met allerlei smeersels, een verfrissend stukje
komkommer en bijvoorbeeld bakjes met
tapas. Intussen staat de barbecue al aan en is
het in een mum van tijd genieten geblazen op
een zwoele zomeravond. Want waarom zou je
uit eten gaan wanneer je ook thuis lekker kunt
barbecueën?
Veel mensen laten zich dit geen twee keer
zeggen en kiezen er geregeld voor om
meerdere avonden per week te barbecueën
wanneer het goed weer is. Soms ook extra
handig voor wanneer niet alle etenswaren de
barbecue hebben weten te halen en er dus
eten over is!
Haal het vakantiegevoel in huis met een
smakelijke barbecue in eigen tuin!
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De Graankorrel in Oude Pekela is hét adres in de regio voor alles op
het gebied van dier, hengelsport en tuinartikelen
Door Miranda Wolters
Veel dierenliefhebbers en hengelsportbeoefenaars in de
regio kennen de Graankorrel al, de ruim 1.000m2 grote
dierenwinkel in Oude Pekela. Bij de Graankorrel vind je
alles op het gebied van diervoeding, dierbenodigdheden,
hengelsport en tuinartikelen en het assortiment is enorm
groot. Dat maakt dat klanten van heinde en ver naar
Oude Pekela reizen en er ook regelmatig terugkomen.
“Mijn vader en opa begonnen begin jaren ’90 met het bedrijf”, vertelt Bert Jan de Boer, eigenaar van de Graankorrel.
“Mijn vader was altijd akkerbouwer geweest totdat de prijzen
die hij kreeg voor zijn graan flink daalden. De overheid gaf
akkerbouwers het advies om ook andere inkomsten te genereren en omdat mijn vader zag dat de prijzen voor diervoeders een stuk hoger lagen besloot hij zijn graan in diervoeders
te gaan mengen. Hij begon in de schuur achter onze woning
met de Graankorrel en bouwde er later nog een loods bij.”
Hond, kat, paard, knaagdier, vogel, vis of duiven
Je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt het bij de
Graankorrel. Of je nu een hond, kat, een paard, een knaagdier, vogel of vis of wat duiven als huisdier hebt, voor al
deze dieren heeft de Graankorrel voeding, supplementen,
speeltjes en zelfs een fijn mandje, een warme deken of een
stok om op te zitten. “Er komen bijvoorbeeld ook best veel
liefhebbers van de duivensport naar onze winkel”, aldus Bert
Jan. “Goede voeding is voor duiven enorm belangrijk, ze
presteren het beste op de juiste samenstelling van de voeding
en die samenstelling komt best heel precies. Wij hebben de
juiste kennis in huis en dat maakt dat ook de duivenmelker
de Graankorrel weet te vinden.” Huisdieren zijn tegenwoordig gewoon onderdeel van het gezin en omdat we goed voor
onszelf zorgen doen we dat ook voor onze hond of kat.
De kwaliteit van diervoeders is de laatste jaren steeds beter
geworden, een hondenbrok is allang niet meer samengesteld
uit alleen slachtafval. Zo is er ook voor honden en katten
voeding te vinden die graan en dus glutenvrij is, deze dieren
kunnen hier namelijk ook gevoelig voor zijn. Fabrikanten
gebruiken voor die voeding andere bronnen dan graan als
koolhydraatbron. Je vindt bij de Graankorrel diervoeders van
allerlei verschillende merken die je niet overal zult tegen-

komen, zo levert men voeding van bijvoorbeeld Profine,
PremiumCare en Primordial voor hond en kat en Vitalbix
voor paarden.

In ons team werken een aantal medewerkers die van hun
hobby hun werk gemaakt hebben en dus alles weten over de
hengelsport.”

Hengelsport
Er is in de winkel ook een groot assortiment aan hengelsportbenodigdheden te vinden. “We hebben in Oude Pekela
best wel wat hengelsportverenigingen en er is een tijd geweest dat de meeste vispassen in Nederland in Oude Pekela
werden uitgegeven”, legt Bert Jan uit. “Van oudsher kwamen
de vissers uit de buurt al naar de Graankorrel en dat geldt dus
tegenwoordig ook voor veel andere vissers uit de regio. Zij
willen graag een goed en gedegen advies over materiaal en/of
aas en dat krijgt men hier.

De Graankorrel is van maandag tot en met vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot
17.00 uur. Er is voldoende parkeerruimte bij de winkel en
eventueel kunnen bestelde artikelen ook bezorgd worden,
zelfs in Emmen en omstreken!
De Graankorrel
Hendrik Westerstraat 67 | Oude Pekela
Tel: 0597 - 61 24 19 | bestel@graankorrel.nl
www.graankorrel.nl

