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Midden in de Samenleving!

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

Oertijdmarkt bij
Hunebedcentrum in Borger
Zondag 5 augustus vindt op het buitenterrein van het
Hunebedcentrum in Borger de jaarlijkse Oertijdmarkt
plaats. Het is dit jaar groter dan alle jaren daarvoor. De
markt, met bijna tachtig kramen op het gebied van mineralen, fossielen en archeologie, is van elf tot vijf uur te
bezoeken.
Lees verder op pagina 11.

Update werkzaamheden
Nije Daip in Nieuw-Buinen
Afgelopen periode zijn de werkzaamheden aan het herinrichtingsproject Nije Daip weer opgestart. Diverse nieuwbouw woningen zijn opgeleverd en inmiddels bewoond.
Het gronddepot achter het MFA is opgeruimd.

Hindrik IJlenhave coördineert papierinzameling al 35 jaar

v.v. EEC en Daltonschool Ees blij met
papierinzameling

Na goed bezochte infomiddagen in het MFA zijn de laatste
ontwerpen besproken met de bewoners. De werkzaamheden in
de Crysantstraat zijn inmiddels gereed en de eerste contouren
van de watergang worden zichtbaar.
Lees verder op pagina 13.

KOUDENBURG
Wij wensen u een fijne vakantie!
Zie onze advertentie op pagina 4!

Beloningsregeling voor
melkveehouders verlengd
Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om
de beloningsregeling voor melkveehouders met twee
maanden te verlengen, zodat melkveehouders meer tijd
krijgen om hun duurzaamheidsplan af te maken. Drentse
melkveehouders krijgen extra hulp en beloning voor het
verduurzamen van hun bedrijf. Die hulp bestaat uit het
maken van een duurzaamheidsplan op maat en een financiële beloning voor de duurzame stappen die zij vervolgens weten te realiseren.
Lees verder op pagina 5.

Iedere vierde zaterdag van de maand halen vrijwilligers in Ees en Eesergroen
oud papier op. Dit doen ze voor de plaatselijke voetbalvereniging EEC en voor de
Daltonschool in het dorp. Zo ook afgelopen zaterdag; overal in de dorpen stonden dozen en kruiwagens vol met oud papier aan de straat klaar om opgehaald te
worden.
Hindrik IJlenhave uit
Ees is al meer dan vijftig
jaar lid van de voetbalvereniging en Gerald Ebbing uit Borger is speler
bij v.v. EEC, beide staan
deze zaterdag achter
op de vrachtwagen.
De dozen, containers
en tassen vol met oud
papier bestemd voor de
papierinzameling gooien
ze een speciale vrachtwagen, een zogenaamde
perskraakwagen. Hindrik
coördineert de papier inzameling in beide dorpen
al meer dan 35 jaar.
Lees verder op pagina 8.

Vakantie voor
Week in Week uit
In verband met de zomervakantie verschijnt de “Week
in Week uit” volgende week en de week daarop ook
niet. Dus week 32 en 33 is er geen “Week in Week uit”.
De eerstvolgende “Week in Week uit” verschijnt weer
in week 34, op dinsdag 21 augustus. Ook gedurende de
vakantie kan er gewoon redactionele kopij en advertentiemateriaal worden ingestuurd. Dit kan naar e-mailadres
har@regiomagazine.nl 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Wij wensen u alvast een fijne vakantie.
Namens alle medewerkers van “Week in Week uit”.

Gemeenteberichten Borger-Odoorn
%

Week 31 | 2018

Zonneparken in ontwikkeling

Contact
% Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875 ZG Exloo
I www.borger-odoorn.nl
E gemeente@borger-odoorn.nl
T 14 0591 (op werkdagen van 8.30-16.30 uur)
Calamiteitentelefoon buiten kantooruren:
06 53 72 94 53
@gemeenteBO
% Gemeentehuis
Hoofdstraat 50, Exloo
Openingstijden publieksbalie (op afspraak)
Maandag 8.30-16.30 uur
Dinsdag
8.30-16.30 uur
Woensdag 8.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-16.30 en 17.00-19.00 uur
Vrijdag
8.30-12.00 uur
Een afspraak maakt u via
www.borger-odoorn.nl/afspraak of
telefoonnummer 14 0591.

In de gemeente Borger-Odoorn zijn en
worden diverse zonneparken ontwikkeld. Dat zijn velden waarop zonnepanelen worden geplaatst om duurzaam
energie mee op te wekken.

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 19.00-14.00 uur

Week 31:
’ Deze week (30 juli – 3 augustus) wordt de
grijze container geleegd.
’ Deze week wordt geen oud papier
opgehaald.
Week 32:

’ Deze week (6 – 10 augustus) wordt de
groene container geleegd.
Week 33:
’ Op zaterdag 18 augustus wordt oud
papier opgehaald in Exloo, Klijndijk,
Borger, Bronneger, Bronnegerveen,
Drouwen en Drouwenerveen.
’ Deze week (13 – 17 augustus) wordt het
PMD-afval ingezameld.
’ Week 34 (20 – 24 augustus) wordt de
grijze container geleegd.
% www.borger-odoorn.nl/afval

’ Exloo, Hoofdstraat (einde bebouwde
kom-carpoolplaats N34) | 31 juli |
afgesloten i.v.m. belijningswerkzaamheden

(ter inzage van 21 juni t/m 21 augustus)

▶ Buinen, op percelen ten noorden van
de Kanaalstraat en de N374, tussen de
kernen Buinen en Buinerveen (circa
5 hectare), initiatiefnemer particulier
samen met Hooghweg Energy.
(ter inzage van 19 juli t/m 29 augustus)
▶ Valthermond, M2883 en M3006 op de
percelen ten noorden van de kern
Valthermond, in de zuidoosthoek van
de kruising Valtherblokken-Noord en
De Dreef (2x 5 hectare), initiatiefnemer
KiesZon.
(ter inzage van 19 juli t/m 29 augustus)

Zienswijze indienen

Zolang de plannen ter inzage liggen kunt
u uw mening hierover geven in de vorm
van een zienswijze. Kijk voor meer informatie hierover op www.borger-odoorn.nl/
bezwaar.
Meer informatie

Een overzicht van alle zonneparken die
in ontwikkeling zijn vindt u op www.borger-odoorn.nl/zonneparken. Hier kunt u
ook het gemeentelijke beleidsplan 20182020 ‘Zonneoogst’ bekijken. Dat is in samenspraak met onder meer inwoners en
belangengroepen tot stand gekomen. Twee
plannen voor zonneparken waren al in ontwikkeling toen het beleidsplan in 2017 werd
vastgesteld, deze vindt u ook op de website.

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

Ga naar www.borger-odoorn.nl/afspraak
Geef aan waarvoor u komt
Kies een beschikbare datum en tijd
Liever telefonisch? Bel dan 14 0591

% www.borger-odoorn.nl/afspraak

%

’ Op zaterdag 11 augustus wordt oud papier
opgehaald in Valthe, Buinen, Buinerveen,
Drouwenermond en Nieuw-Buinen.

’ Valthermond, Gildeweg (Schoolstraatinrit zorgcentrum) | 30 juli t/m 3 augustus | vervanging asfalt door betonsteen

▶ Westdorp, op een perceel in de kruising
aan de Groenedijk en de Kanaalstraat en
op circa 280 meter ten noorden van dit
perceel een aantal percelen ten westen
van de Kanaalstraat (2x 5 hectare),
initiatiefnemer Lightsource.

(ter inzage van 19 juli t/m 29 augustus)

Afval & oud papier

’ Borger / Westdorp (Westdorperstraat,
Borgerderstraat) | t/m eind september
herbestrating klinkerverharding
’ Buinerveen, kruispunt Buinerstraat /
Zuiderdiep / Noorderstraat / Zuiderstraat
t/m eind september | wegomlegging,
pleinaanleg, inrichten 30 km-zone

Initiatiefnemers hebben daar toestemming
van de gemeente voor nodig. In de periode
2018-2020 staat de gemeente maximaal 10
zonneparken van 1-5 hectare toe en maximaal 2 van 5-60 hectare. Op dit moment
liggen de volgende plannen voor zonneparken ter inzage:

▶ Buinerveen, op de percelen ten zuidoosten van de provinciale weg N374 en
ten noordwesten van de Paardetangendijk (circa 41 hectare), initiatiefnemer
PowerField.

% Afvalbrengpunt

Wegwerkzaamheden

Herinnering: aanmaning gemeentelijke
belastingen
Woningeigenaren in Borger-Odoorn betalen aan het begin van het jaar gemeentelijke belastingen. Die bestaan uit rioolhefﬁng en onroerendezaakbelasting.
Voor de gemeentelijke belastingen over 2018 zijn met dagtekening 14 juli 2018 per post
aanmaningen verzonden, aan wie het bedrag op de uiterste betaaldatum 7 juli 2018 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 dit voor 4 augustus 2018 doet, voorkomt u dat u de wettelijke dwangbevelkosten van
ten minste 41 euro (afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag) moet betalen.

Nieuw paspoort nodig?
Maak een afspraak!
Gaat u op vakantie en hebt u een nieuw
paspoort nodig? Vergeet dan niet dat u
voor een bezoek aan onze balie in het
gemeentehuis een afspraak moet maken.
Dat geldt ook voor andere documenten,
zoals een identiteitskaart of rijbewijs.
Een afspraak maakt u via
www.borger-odoorn.nl/afspraak
of telefoonnummer 14 0591.

%
Officiële bekendmakingen: berichten over uw buurt

Gaan mijn buren
verbouwen?

’ Al onze bekendmakingen vindt u in ons digitale gemeenteblad via www.borger-odoorn.nl/
bekendmakingen. Deze digitale bekendmakingsteksten zijn leidend.

Hebt u een laag inkomen?

’ Op www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice of de app
downloaden. U wordt dan automatisch geïnformeerd over bekendmakingen in uw buurt.

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.

’ Een aantal bekendmakingen, bijvoorbeeld over bestemmingsplannen en verkeersbesluiten,
publiceren wij nog volledig in deze gemeenterubriek.

% www.borger-odoorn.nl/meedoen

’ Beschikt u niet over een internetverbinding? Dan kunt u de bekendmakingen na het maken
van een afspraak inzien bij ons Klantcontactcentrum in het gemeentehuis.

Zó weet je ervan!

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

www.overuwbuurt.overheid.nl
e-mailservice & app
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Komende twee weken geen gemeenteberichten
Omdat Week in Week uit in week 32 en 33 niet verschijnt, zijn er pas in week 34 weer nieuwe gemeenteberichten.

% www.borger-odoorn.nl

Exloo | 31 juli 2018

$
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Colofon

Dinsdag 31 juli ‘18
Jaargang 46 nummer 31
Week in Week uit verschijnt elke
dinsdag huis-aan-huis in Borger,
Bronneger, Bronneger-veen,
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, Exloerweg
8, Valthe. Supermarkt Hinderik
van Klinken, Noorderdiep 316,
Valthermond. Attent Drent,
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond.
Hunzebergen,Valtherweg 36, Exloo. Gemeentehuis, Hoofdstraat 50,
Exloo. Tourist info, Hoofdstraat
55a, 7875 AB Exloo. Spar, Hoofdstraat 49, Exloo. Spar, Parklaan
10, Nieuw Buinen. 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)
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Burgemeester Seton over dreigbrieven windpark:

"We zijn hier recht voor z'n raap, maar
blijven van anderen af"
Burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn neemt scherp afstand van
de dreigbrieven die onlangs naar windboeren zijn gestuurd. “Ik kan me voorstellen
dat inwoners van de Veenkoloniën bezwaar hebben tegen de windmolens, en ik weet
uit eigen ervaring dat dit mensen diep raakt. Maar ik heb geen enkel begrip voor
individuen die denken het recht in eigen hand te kunnen nemen door windboeren,
hun families of hun bezittingen te bedreigen. In het veen zijn we recht voor z’n raap,
maar we blijven van anderen af. Bedreigingen zijn in geen enkele omstandigheid goed
te praten.”
Het politieonderzoek met betrekking tot de dreigbrieven richt zich met name op een kleine,
radicale kern van tegenstanders. Seton: “Ik ben ervan overtuigd dat de meeste inwoners net
als ik helemaal geen begrip hebben voor dergelijke acties. Zeker nu de uitvoering van de windmolenplannen dichterbij komt is het juist van belang om met elkaar in gesprek te blijven. Daar
ga ik de komende maanden in het gebied ook een vervolg aan geven, met voor- en tegenstanders. Je van elkaar verwijderen gaat geen oplossing bieden.”

Prachtige tuin in 1e Exloërmond weer
open voor het publiek
Op zondag 5 augustus a.s. en zondag
2 september a.s. hebben Geert en
Ginie Klooster in 1e Exloërmond
hun prachtige tuin van 3000 m2 weer
geopend voor het publiek.
Ondanks de droogte zijn er veel boeiende planten. Veel eenjarige in bloei. Deze
planten houden van zon en warmte. De
tuin is aangelegd in natuurlijke stijl en
is zeker een bezoekje waard. U vindt de
tuin aan de 1e Exloërmond 12 in 1e Exloërmond. De tuin is geopend van 11.00
– 17.00 uur. Ook is er een expositie van
Quilts, handgesponnen wol, schapenwollen objecten en Wilgententen ornamenten. Voor meer informatie kunt u bellen met
0599 – 67 15 53.

Mishandelde verzorger Hendrik Koerts
uit Nieuw-Buinen na uitspraak hoger
beroep van plan Nederland te verlaten
Verzorger Hendrik Koerts uit Nieuw-Buinen werd twee jaar geleden tijdens een
wedstrijd van zijn club Wildervank dusdanig mishandeld dat hij er grote lichamelijke
klachten aan overhield. Het voorval gebeurde tijdens een wedstrijd tussen Wildervank
en het stad-Groninger Velocitas 1897. Het betrof een duel waarin veel ophef plaatsvond en dat uiteindelijk dus volledig uit de hand liep.
Een speler van Velocitas begon op Koerts in te slaan, deelde hem enkele kopstoten uit en wist
van geen ophouden. Koerts: “Hij bleef maar slaan. Omstanders dachten echt dat hij me dood
zou slaan. Zó erg was het. Het bloed kwam uit mijn oren, ogen en neus. Mijn oogkas was
gebroken, ik had een hersenschudding en er waren implantaten uit mijn kaak. Later kwam de
politie, maar de dader was op dat moment met zijn teamgenoten al gevlucht.”
Op woensdag 25 juli jl. volgde voor Koerts de uitslag van het hoger beroep. Hij was daar op
zijn zachtst gezegd niet blij mee. “Ik ben zeer teleurgesteld in ons rechtssysteem en ben zelfs
van plan uit dit land te verhuizen. Na zijn veroordeling tot
negentig uur taakstraf en een schadevergoeding was de dader
Volgende week
tijdens eerdere rechtszittingen niet aanwezig. Bij het hoger
aan de straat zetten:
beroep op 13 juli jl. was hij er wel. Hij ontkende alles. Ik krijg
helemaal niets en meneer komt er wel heel gemakkelijk vanaf.
Ik blijf achter met een oog waar 39 procent zicht is uitgeslagen. Ik moet levenslang druppelen en heb weer een operatie
meegemaakt. Ik ben zó boos. Ik schaam me gewoon voor
Kijk op de
gemeentepagina(‘s)
mijn omgeving. Ik ben 79 keer naar het UMCG geweest en
welke container
58 keer naar het Refaja Ziekenhuis. En ik blijf achter met een
aan de straat moet.
schuld van 9000 euro. Lang leve ons rechtssysteem!” (Door
Gerry Grave)
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Kerkdiensten
Musselkanaal
H.Anthonius van Padua kerk
Sluisstraat 78, 9581 JD
Voor Eucharistievieringen
zie www.anthoniusparochiemusselkanaal.nl (zonder -)
Baptistengemeente Jabes
Hibiscusstraat 1. Zondag
aanvang 9.30 uur. Koffie na
de dienst
Stadskanaal
Hervormde Gemeente,
Oosterkadekerk 09.30 uur
ds. E. Woudt, dienst in de
Kandelaarkerk. 19.00 uur ds
W. van der Wind,dienst in de
Oosterkadekerk.
Borger
Protestantse gemeente. Goede
Herderkerk, Hoofdstraat 11.
Vrije Baptistengemeente Borger Hoofdstraat 56 (ingang
Westeresstraat) T. van Barneveld. Meer info op: vrijebaptistengemeenteborger.nl
Gasselte
Protestantse gemeente:
10:00 uur: ds. R. Kleijer.
Gasselternijveen
Protestantse gemeente:
09.30 uur ds. J.T. Fortuin.
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja,
Drentse Poort 24a. 10.00 uur.
Koffie na de dienst. Meer
info: www.chananja.nl.
Protestantse gemeente
Kerklaan: 09.30 uur:
ds. Eerbeek.
Baptistengemeente: 09.30 uur:
br. F. Ouweneel (HA). Meer
info op baptisten-nieuwbuinen.nl.
Odoorn
Vrijzinnig Hervormde
Gemeente Odoorn: 10.00
uur: Dienst in Grote Kerk,
Emmen.
2e Exloërmond
Baptistengemeente
09.30 uur: br. van Vondel
(met PKN).
Protestantse gemeente: 10.00
uur: Dhr. van Vondel.
Valthe
Protestantse gemeente
10.00 uur: ds. F. den Arend,
Bethel Valthe.
Vrije evangelisatie Valthe
10.00 uur: Dhr. E. Pauw.
Valthermond
Baptistengemeente Valthermond 10.00 uur: Johan
Koerts.
Protestantse gemeente
10.00 uur: ds. F. den Arend,
Bethel Valthe.
Gieten
Hervormde Dorpskerk/Gereformeerde Bethlehemkerk:
09.30 uur: ds. Akkerman,
Bethlehemkerk.
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk,
Kerklaan 23, Zandberg.
Woensdag 1 augustus 19.00
uur, Eucharistieviering o.l.v.
pastoor Deuling. Zaterdag 4
augustus 19.00 uur, Eucharistieviering, o.l.v. pastoor
Deuling.

Weekenddiensten

Dinsdag 31 juli 2018

Activiteiten & Evenementen in de Regio

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

Gasselternijveen en Stadskanaal
Authentieke YOGA MEDITATIE MINDFULNESS HIMALAYA TRADITIE voor beginners
en gevorderden, jong, oud of zwanger, in een van de
groepen of individueel voor ademtraining, ontspan-

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

Bibliotheek Valthermond organiseert Walk&Talk
bijeenkomsten voor werkzoekenden

Tandartsen
Borger/Rolde/Gieten/
Gasselte/Westerbork/Beilen
4 + 5 augustus: Mondzorg Drenthe,
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
Buurtbemiddeling 0591- 58 55 54.

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.
Vacant
Gebied: Nieuw-Buinen, Buinerveen,
Drouwenermond, Drouwenerveen,
Bronnegerveen.
Jan Rijkens. janrijkens@politie.
nl: Gebied: Borger, Drouwen,
Bronneger, Buinen, Ees, Eeserveen,
Eesergroen, Westdorp, Ellertshaar.
Tom Ritsema.
tom.ritsema@politie.nl: Gebied:
Odoorn, Valthe, Klijndijk, Exloo,
Odoornerveen.
Wijkagenten Aa en Hunze zijn
bereikbaar via 0900-8844 of
politiebureau Gieten (open: ma.
en di. 13.00 tot 17.00. wo. en do.
van 09.00 tot 13.00 uur).
- Theo Dieterman, gebied Gieten
en Gasselte
- Louw Koster, gebied Rolde
- Eric Speelman, gebied Annen

Persbericht voor
Week in Week uit?
Mail het naar
har@regiomagazine.nl

ning, Adhd of bij Burn-out klachten. Docente en therapeute met 40 jaar ervaring en 25 jaar Praktijk geeft
vrijblijvend kennismaking, rondleiding en Try-out
cursussen. Op maan-, dins-, woens-, en donderdag
genieten van rust in de vloer verwarmde heldere

Zoekt u werk, wilt u van werk veranderen of bent u op
zoek naar inspiratie voor het vervolg van uw loopbaan,
kom dan naar Walk & Talk. Praat met andere werkzoekenden, breid uw netwerk uit en stel vragen aan elkaar
en aan de gastsprekers.
Op woensdag 8 augustus kan iedereen die op zoek is naar
werk elkaar in de Bibliotheek Valthermond ontmoeten
tijdens een Walk&Talk bijeenkomst. Met deze maandelijkse
netwerkbijeenkomsten geeft de Bibliotheek werkzoekenden
een kans om elkaar op een hele laagdrempelige manier te
ontmoeten, te netwerken en kennis en ervaringen te delen.
Tijdens elke Walk & Talk krijgen deelnemers praktische tips
over bijvoorbeeld het maken van een goed CV, (via LinkedIn)
solliciteren en netwerken. Er worden regelmatig gastsprekers
uitgenodigd, maar bovenal leren de deelnemers van elkaar.
De Walk&Talk bijeenkomst wordt ook wel dé koffiepauze
voor werkzoekenden genoemd. Het zorgt even voor een rustpunt in de intensieve zoektocht naar een nieuwe baan. Initiatiefneemster van de Walk&Talk bijeenkomsten, die landelijk
op diverse plaatsen worden gehouden, is Debbie Heijne. Op
het moment dat Debbie begin 2013 werkloos werd, merkte
ze wat voor impact dat op haar had. “Ik schrok ervan hoe

ruimte in Centrum Samavihara of buiten (1 hect.).
T 0599-512075. Voor meer informatie:
www.romyvanderpool.nl.

snel mijn wereld kleiner werd. Het kostte me veel moeite om
positief te blijven”.
Persoonlijke ontwikkeling
Door het stimuleren van zelfredzaamheid en persoonlijke
ontwikkeling past de Walk&Talk formule uitstekend bij de
bibliotheek. “We bieden werkzoekenden op een zeer toegankelijke manier de kans zich te laten informeren, te netwerken
en kennis en ervaringen uit te wisselen. De laagdrempelige
opzet en het bieden van de mogelijkheid aan mensen om zich
te ontplooien en te werken aan hun zelfredzaamheid, zodat zij
kunnen deelnemen in de maatschappij, passen bij de Bibliotheek Valthermond.”
Het thema van deze bijeenkomst op woensdagmorgen 8
augustus zal zijn: ‘Netwerken: hoe gemakkelijk en meteen hoe
belangrijk dat is als je op zoek bent naar een andere/nieuwe
baan’.
Deelname aan Walk&Talk is, net als de koffie en thee, gratis.
De bijeenkomsten vinden elke 2e woensdag van de maand
van 10.00 – 12.00 uur plaats in de Bibliotheek Valthermond,
Vrijheidslaan 11b. Aanmelden kan via
info@bibliotheekvalthermond.nl

Beeldschoon Rolde

Levende standbeelden in Rolde
Het is alweer het zesde jaar dat Beeldschoon Rolde levende standbeelden presenteert met dit jaar wat extra. Van
de 26 levende standbeelden die zich presenteren komt er een uit Kopenhagen en hebben we er zelfs twee uit de
Ukraine. Daarnaast willen we mensen zelf laten ervaren wat het is om levend standbeeld te zijn.

Ook Tom Dumoulin naar de
Gouden Pijl
Vorig jaar al stond
wielrenner Tom
Dumoulin hoog
op het verlanglijstje van de
organisatie van
De Gouden Pijl, maar kon hij vanwege de datum niet in
Emmen rijden. Nu komt die wens dan alsnog uit.
De sympathieke renner van de Duitse wielerploeg Team Sunweb komt graag naar Emmen. Hij eindigde dit jaar zowel in
de Tour de France als in de Giro d’Italia op de tweede plaats
in het Algemeen Klassement. Ook sprintkanon en twee-voudig etappewinnaar in de Tour de France Dylan Groenewegen
en Nederlands beste klassiekerrijder Niki Terpstra komt naar
Emmen. De Gouden Pijl is a.s. zondag in Emmen.

Iedereen, van jong tot oud, krijgt de kans om te ervaren hoe
het is om levend standbeeld te zijn. Meld je aan bij de workshop tent en je wordt in een paar minuten getransformeerd
naar een levend standbeeld inclusief kostuum en schmink.
Daarna mag je op een sokkel gaan staan en krijg je ook wat
aanwijzingen hoe je het beste standbeeld kunt zijn en je hebt
er dan ook al meer dan voldoende voorbeelden kunnen zien.
Naast de levende standbeelden is er straattheater met o.a.
muziek en een wagenspel van Stop Westerbork, een grote
braderie en een kinderspelmiddag met o.a. grote Luchtkussens. Dit alles georganiseerd door de Rolder Activiteiten
Stichting. De standbeelden staan in het centrum van Rolde
van 11.30 uur tot 16.00 uur in een aangegeven tijdschema,
waar een deskundige jury de beelden beoordeelt. Er zijn twee
categorieën : jeugd van 8 tot 16 jaar en volwassenen vanaf 16
jaar. Daarnaast mag het publiek stemmen voor de publieksprijzen. Om 16.15 uur is er op de Grote Brink een presentatie
van alle standbeelden, waarnaar de prijsuitreiking plaatsvindt.
Meer informatie vind je op de website: beeldschoonrolde.nl

Twee maanden extra tijd voor aanvraag beloning

Beloningsregeling voor melkveehouders verlengd
Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om
de beloningsregeling voor melkveehouders met twee
maanden te verlengen, zodat melkveehouders meer
tijd krijgen om hun duurzaamheidsplan af te maken.
Drentse melkveehouders krijgen extra hulp en beloning
voor het verduurzamen
van hun bedrijf. Die hulp
bestaat uit het maken van
een duurzaamheidsplan op
maat en een financiële beloning voor de duurzame
stappen die zij vervolgens
weten te realiseren. De
eerste vijftig boeren zijn
inmiddels gestart met het
maken van een dergelijk
plan. Met dit besluit kunnen zij tot 30 september
2018 in aanmerking komen
voor een beloning.
Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA): “We zien veel
enthousiaste melkveehouders

die letterlijk aan de keukentafel een plan maken voor het verduurzamen van het bedrijf. We willen de ondernemers meer
tijd geven om hun plan tot een succes te maken en hiermee in
aanmerking te komen voor de beloningsregeling.
Een stok achter de deur is soms prettig, maar een goed voorbereid plan kost even tijd.”
Jan Bloemerts van LTO Noord: “In de rest van het land
wordt naar deze Drentse aanpak gekeken omdat het belonen
van boeren voor verbeteringen van één of meerdere indicatoren zoals stikstof, fosfaat, ammoniak, klimaat of weidegang
nieuw is in Nederland. Per indicator kunnen melkveehouders
een beloning krijgen van vijfhonderd euro, wat op kan lopen
tot maximaal 7.500 euro in drie jaar. Op deze manier bieden
we melkveehouders niet alleen inzicht in de bedrijfsvoering,
maar door middel van de beloning motiveren we hen ook om
daadwerkelijk stappen te nemen om het bedrijf duurzamer en
toekomstgerichter te maken.”
De regeling komt voort uit het Programma Toekomstgerichte
Landbouw en is in samenwerking met LTO Noord, Natuur
en Milieufederatie en het Drents Agrarisch Jongeren Kontact.
Kijk voor meer info op duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl
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Het verbod geldt niet voor uw eigen tuin

Verbod op buiten vuur stoken in
Borger-Odoorn

In verband met het warme en droge weer heeft de gemeente Borger-Odoorn een
stookverbod ingesteld voor de openbare ruimte. Dat betekent dat het onder meer
op straat, op pleinen en in parken niet is toegestaan om vuur te maken. Niet met
kaarsen, fakkels en vuurkorven bijvoorbeeld, maar ook niet om eten te bereiden.
Het verbod geldt niet voor uw eigen tuin, maar we vragen u wel om ook daar rekening te
houden met de droogte. Houd de wind in de gaten en zorg ervoor dat u water bij de hand
hebt. Het stookverbod blijft van kracht totdat de gemeente het weer intrekt. Vanwege de
droogte is de kans op natuurbranden groter. De brandweer geeft daarom op www.vrd.
nl een aantal tips om natuurbranden te voorkomen. Hier zijn ook meer informatie en
adviezen beschikbaar over de gevolgen van de droogte.

Gemeente Borger-Odoorn sluit woning
Nieuw-Buinen na drugsvondst
De gemeente Borger-Odoorn heeft per 25 juli een woning aan de Sportlaan in
Nieuw-Buinen gesloten. De politie trof op 23 mei een handelshoeveelheid drugs
aan op het perceel. Burgemeester Jan Seton heeft daarom op basis van artikel 13b
van de Opiumwet besloten het perceel voor 3 maanden te sluiten.
De sluiting past in het gemeentelijk soft- en harddrugsbeleid en het hennepconvenant dat
Borger-Odoorn heeft gesloten met buurgemeenten Emmen en Coevorden, woningcorporaties, Enexis en de politie. Gezamenlijk zetten deze partners zich in om hennepteelt
in Zuidoost-Drenthe te voorkomen en te bestrijden, en inwoners bewust te maken van
bijvoorbeeld brand- en explosiegevaar. De sluiting van drugspanden moet drugscriminaliteit tegengaan en de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving vergroten.

In Valthe worden Kofferbak Verkoop
deelnemers gevraagd!
Tijdens het 26e feestweekend van Valthe zijn we nog op zoek naar deelnemers
voor de KOFFERBAK VERKOOP, deze wordt gehouden op zaterdag 1 september
van 11.00 tot 16.00 uur.
Inruimen kan vanaf 09.30 uur. De kosten zijn € 5,- per plaats. Opgave kan via tel. 0591 –
513948 of via mail: jans@fuller.nl. Kijk voor méér informatie over het feestweekend op
www.feva.nl

Vijver in Gasselternijveen bijgevuld
met water
Afgelopen donderdag werd de vijver aan de Schoolstraat in Gasselternijveen
bijgevuld met water vanuit de Hunze.
Door de aanhoudende droogte was bijna al het water verdampt! Ziet u ook iets in de
openbare ruimte wat niet pluis is? Meld dat dan bij de gemeente waarin u woont.

AED Kasten kunnen tijdelijk binnen
hangen vanwege de hitte
Het kan zijn dat er in uw omgeving lege AED kasten hangen. Dit ivm de extreme
hitte, AED’s zijn hier namelijk niet tegen bestand.
De AED bevindt zich dan tijdelijk binnen in het pand waar het normaal gesproken buiten hangt.

Aa en Hunze strooide zout over de
straten om het asfalt te beschermen
Vanaf afgelopen vrijdag heeft de gemeente Aa en Hunze strooiwagens met zout
ingezet om het asfalt te beschermen.
Op sommige plaatsen was de temperatuur van het asfalt zo hoog dat het asfalt zacht
wordt. Dit is vooral zichtbaar op kruispunten en in bochten. Zout strooien helpt tegen
smeltend asfalt. Het zout trekt vocht uit de buitenlucht aan en koelt op die manier het
wegdek. Ook haalt het strooizout vocht uit het asfalt, waardoor het minder plakkerig
wordt.

Dinsdag 31 juli 2018
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Hindrik IJlenhave coördineert papierinzameling al 35 jaar

v.v. EEC en Daltonschool Ees blij met papierinzameling
in de dorpen stonden dozen en kruiwagens vol met oud
papier aan de straat klaar om opgehaald te worden.
Hindrik IJlenhave uit Ees is al meer dan vijftig jaar lid van de
voetbalvereniging en Gerald Ebbing uit Borger is speler bij
v.v. EEC, beide staan deze zaterdag achter op de vrachtwagen.
De dozen, containers en tassen vol met oud papier bestemd
voor de papierinzameling gooien ze een speciale vrachtwagen,
een zogenaamde perskraakwagen. Hindrik coördineert de
papier inzameling in beide dorpen al meer dan 35 jaar.

Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957
E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Het inzamelen van oud papier loont volgens Hindrik IJlenhave: “Iedere keer halen we gemiddeld 3,5 ton aan oud papier
op. Voor de voetbalverenigingen en de school in het dorp is
dit een leuk extraatje voor de kas waarmee ze iets extra’s kunnen doen voor de leerlingen en de leden. Het is maar twee
uurtjes werk, dus waar heb je het over”. Daarnaast is oud
papier geen afval, maar een belangrijke grondstof voor de
productie van nieuw papier en karton.

CVKETEL
JAARLIJKS
ONDERHOUD
Zorg voor regelmatig onderhoud:

*

vraag naar onze voorwaarden

• Voor een goed werkend toestel
• Bespaar stookkosten
• Toestel gaat langer mee
• Energiezuinig
• Voorkomt onaangename storingen
• Persoonlijk advies

Iedere vierde zaterdag van de maand halen vrijwilligers
in Ees en Eesergroen oud papier op. Dit doen ze voor de
plaatselijke voetbalvereniging EEC en voor de Daltonschool in het dorp. Zo ook afgelopen zaterdag; overal

Binnenkort nieuwe
kapsalon in Nieuw-Buinen
Zaterdag 25 augustus opent Kapsalon Theresa in
Nieuw-Buinen haar deuren. Theresa geeft een ieder de
mogelijkheid om dan de salon te komen bezichtigen.
Dit kan dan van 11.00 – 14.00.

U heeft
al een
GasNed-serviceabonnement

U vindt Kapsalon Theresa
dan aan de Iepenlaan 3 in
Nieuw-Buinen. Wenst u meer
informatie dan kunt u bellen
met 0599 – 85 50 48.

vanaf

€ 6,50
per maand *

Zuiderdiep 263
7876 AN Valthermond
T (0599) 661 727
www.rutzebv.nl

Meld u direct aan voor een onderhoudsbonnement op:

www.rutzebv.nl

Vrijwilligers, al is het ook maar een keer per jaar, die mee
willen helpen met de inzameling van oud papier, kunnen
zich melden bij Hindrik IJlenhave op nummer: 0599-235104.
(Week in Week uit/Martin Zaagman)

Hennep kweken op oude dag: justitie eist werkstraf
tegen man uit Buinen
‘Spijt’
De rechtbank verbaasde zich erover dat hij op zijn oude dag
opeens op het criminele pad was beland.
Hij had geen schulden
of andere problemen.
“Ach, ik had een
AOW’tje en 80 euro
Nadat de politie in december vorig jaar een anoniem briefje
pensioen per maand.
kreeg met daarop het adres van de man en het woord ‘henIk had het niet breed”,
nepkwekerij’, werd een onderzoek gestart. Agenten gingen bij verklaarde de man uit
hem op bezoek en ontdekten een hennepkwekerij met 710
Buinen. “Maar nu heb
planten in de schuur.
ik spijt als de weinige
haren die ik op mijn
‘4.000 euro verdiend’
hoofd heb.” Nadat de
De man zei in de rechtszaal dat hij geen 50.000 maar 4.000
kwekerij was opgerold,
euro had verdiend met de eerste en enige oogst. De rest was
sloot de gemeente
naar degene gegaan die de kwekerij begin vorig jaar bij hem
Borger-Odoorn zijn
in de schuur had aangelegd. Wie dat was, wilde de man niet
woning drie maanden.
zeggen. “Ik kweek ook koikarpers en er komen vaak klanten
“Het heeft me allemaal
langs. Er is me al zo vaak gevraagd hennep te gaan kweken”, veel meer gekost dan
aldus de 68-jarige man. Met de 4.000 kocht de man naar eigen het heeft opgeleverd”,
zeggen de planten voor de tweede kweekronde. Die stonden verzuchtte de Buiner.
net vier weken toen de politie binnenviel.
De uitspraak is op 7
augustus a.s.

Door Annemiek Meijer van ADP
Tegen een 68-jarige man uit Buinen eiste het Openbaar
Ministerie afgelopen week 120 uur werkstraf voor het
runnen van een hennepkwekerij. Ook wil de officier
van justitie dat de man 50.000 euro aan criminele winst
terugbetaalt. Dat bedrag heeft de man volgens haar
verdiend met de hennepteelt.
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Toeristen kiezen bewust voor De Leewal

De Leewal in Exloo trakteert 50.000e bezoeker
weten te vinden. Vorig jaar haalde De Leewal net niet
de vijftigduizendste bezoeker, toen bleef de teller staan
op 49.276.
Heiltje Bosch: “Als team zijn wij natuurlijk heel trots op dit
aantal bezoekers. Het laat zien dat De Leewal als openluchtzwembad een echte regiofunctie vervult. De bezoekers
komen niet alleen uit het dorp, maar ook uit Emmen en
Stadskanaal. Daarnaast horen wij van de toeristen dat ze
heel bewust voor De Leewal kiezen als ze een dagje willen
zwemmen. Dit komt omdat wij beschikken over een kleuterbad, een polo(wedstrijd)bad, waarin natuurlijk ook op een
ontspannende manier baantjes kunnen worden gezwommen, en een recreatief bad met een bruisbank, een wildwaterkreek en twee spectaculaire glijbanen (een zogenaamde
high wall en multislide). Daarnaast is er een grote speel- en
ligweide met diverse speelattributen, een beachvolleybalveld
en tafeltennistafels en een restaurant met groot buitenterras”. De tropische temperaturen van de afgelopen week
zorgden ervoor dat het enorm druk was in het openluchtErik de Weme in het midden achter met zijn cadeau’s en Heiltje Bosch (r) zwembad.
Het openluchtzwembad De Leewal in Exloo heeft
zondagmiddag de 50.000e bezoeker mogen verwelkomen. De gelukkige was Erik de Weme uit Gasteren. Hij
kreeg uit handen van Heiltje Bosch, coördinator van het
openluchtzwembad, een bos bloemen, een handdoek
en een dag gratis zwemmen voor het hele gezin in het
mooiste openluchtzwembad van Drenthe, cadeau. Heiltje Bosch noemt het fantastisch dat zoveel mensen al zo
vroeg in het seizoen de weg naar het zwembad hebben

De bezoekers aantallen lagen op donderdag en vrijdag tussen
de 2200 en 2300. Heiltje Bosch: “Vanaf mei is het al mooi
weer en dat zien we terug in de bezoekers aantallen. Dit is tot
dusver een goed jaar voor ons en het kan wel eens een topjaar
voor de openluchtzwembaden worden”.
De Leewal is in de vakantie van maandag tot en met vrijdag
open van 06.45 – 19.30 uur en op zaterdag en zondag van
10.30 – 17.00 uur. (Week in Week uit/Martin Zaagman)

IJssalon La Dolce in Borger doorstaat tropische hitte goed
De tropische hitte van vorige week heeft de ijsverkoop
bij IJssalon La Dolce in Borger naar ongekende hoogte
gestuwd. Vincent van Looijengoed van de ijssalon aan
de Kruisstraat kijkt met een goed gevoel terug op de
afgelopen week, die hij bizar noemt. De verkoop lag
de afgelopen dagen vijftig procent hoger dan normaal.
Vooral het ijs met een fruitsmaak werden goed verkocht,
zoals limoen basilicum maar ook Tony’s Chocolonely
karamel-zeezout is deze zomer een regelrechte hit.
Vincent van Looijengoed: “Ik zit vanaf mijn zestiende in het
vak, maar zo druk als het vorige week is geweest heb ik niet
eerder meegemaakt. Het was megadruk de afgelopen dagen.
Door het mooie weer van de afgelopen maanden laat de verkoop van ijs al vanaf april een stijgende lijn zien, met als vorige week natuurlijk een enorme piek. Zelf denk ik dat we dit
niet snel zullen overtreffen. Ik kan nu al wel zeggen dat we op
een topjaar voor wat betreft de verkoop van ijs afstevenen”.
Ondanks de tropische temperaturen en daarmee gepaard
gaande drukte in de ijssalon heeft de eigenaar met zijn team
dit goed doorstaan. “Ik ben enorm trots op mijn team. Ze
hebben de afgelopen week flink doorgewerkt en als een
geoliede machine samen gewerkt”. Daarnaast is Vincent van

Adverteren in
Week in Week uit?
Vincent van Looijengoed (r) met Odin Blei en Anouk Hollemans
Looijengoed enorm trots op Marco Collu, de Italiaanse ijsmaker van La Dolce. “Door hem was er iedere dag voldoende
voorraad en hebben we geen nee aan de klanten hoeven te
verkopen”.
IJssalon La Dolce aan de Kruisstraat 2 in Borger
is dagelijks geopend van 12.00 – 22.00 uur.
(Week in Week uit/Martin Zaagman)

Laat je verrassen door de prachtige natuur in avondsferen

Midzomeravondwandeling bij Buitencentrum
Boomkroonpad vanuit Drouwen
Uitgestrekte bossen, verstilde vennetjes, kleinschalige
heidevelden en grote mierenhopen komt u onderweg
tegen. De gids van Staatsbosbeheer neemt u mee voor
een stevige wandeling van zo’n 5 à 6 km en laat u onderweg de mooiste plekjes zien. Wilt u ook de prachtige
natuur in de avond ontdekken? Kom dan op woensdag 1,
22 of 29 augustus a.s. om 20.00 uur naar Buitencentrum
Boomkroonpad!
De gids van Staatsbosbeheer neemt u mee voor een mooie
midzomerwandeling door de gevarieerde bossen van Gieten
Borger. We hopen tijdens de avondtocht ook nachtdieren te
horen of te zien. Wellicht dat we vleermuizen of reeën treffen of dat u de bosuil hoort roepen.

Informatie
De midzomerwandeling vindt plaats op woensdag 1, 22 & 29 augustus, start om 20.00 uur
bij Buitencentrum Boomkroonpad en duurt
ongeveer 1,5 uur. De kosten zijn € 7,50 voor
volwassenen en € 5,00 voor kinderen t/m 12
jaar (minimum leeftijd 8 jaar). Het is handig om
bedekkende kleding (in verband met muggen en
teken) en stevige wandelschoenen aan te trekken. Graag vooraf aanmelden: www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad. Plaats: Buitencentrum
Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN
in Drouwen. Voor meer informatie en overige
activiteiten kunt u kijken op
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad
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IJS 9,PR .99
20
€

AUTOCENTRUM BORGER IS WINNAAR VAN
DE KLANTTEVREDENHEID AWARD 2017!!

JS ,I
PR .699
9
€

GANZEVOORT TOPPER:

Renault Kadjar1.2 TCE 130PK INTENS Navi/Clima/17”LM /Cruise/
PDC - 131 PK (96 kW) - juli 2016
Donker grijs metallic - Half leder
Benzine - Handgeschakeld [6]
44.486 km - Nieuwprijs: €31.245,-

Renault Kadjar1.2 TCE 130PK INTENS Navi/Clima/Cruise /17”LM/
PDC - 131 PK (96 kW) - juli 2016
Donker blauw metallic - Half leder
Benzine - Handgeschakeld (6) 60.252 km - Nieuwprijs: €31.245,-

IJS 9,PR .99
26
€

Mazda CX-3 2.0 Automaat SKYACTIV-G 120 DYNAMIC Navi /Clima/
trekhaak/PDC - 120 PK (88 kW)
januari 2018 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Automaat [6]
6.881 km - Nieuwprijs: €30.795,-

IJS 0,PR .40
10
€

Opel KARL1.0 ECOFLEX EDITION
Airco/PDC /Cruise/Donker glas
75 PK (55 kW) - mei 2016 - Zwart
metallic - Stof - Benzine - Handgeschakeld (5) - 34.555 km - Nieuwprijs: €14.340,-

IJS 9,PR .89
19
€

Ford Grand C-Max1.0 125PK
TITANIUM Navi/Clima /Cruise/
17”LM/PDC - 127 PK (93 kW)
maart 2016 - Zwart metallic - Stof
Benzine - Handgeschakeld
50.972 km - Nieuwprijs: €32.430,-

IJS 0,PR .70
14
€

Opel Corsa1.4 ONLINE EDITION
Airco /PDC/16”LM/Cruise
90 PK (66 kW) - september 2017
Grijs metallic - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 22.577 km Nieuwprijs: €19.740,-

IJS 9,PR .69
20
€

IJS 0,PR .90
26
€

Kia Picanto1.0 CVVT ECO PLUSLINE Navi
Camera /15”LM/airco - 67 PK (49 kW)
december 2016 - Wit - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 40.500 km
Nieuwprijs: €13.495,IJS 0,PR .80
12
€

Opel Corsa1.0 TURBO COLOR Ed.
airco/cruise /16”LM/Trekhaak
116 PK (85 kW) - mei 2015 - Donker
blauw metallic - Stof - Benzine
Handgeschakeld, 6 versnellingen
38.512 km - Nieuwprijs: €21.220,-

IJS 0,PR .80
25
€

Opel Crossland X1.6 CDTI INNOVATION Navi/Panodak 16”LM/
Clima/Cruise - 120 PK (88 kW)
juli 2017 - Rood - Half leder - Diesel
Handgeschakeld, 6 versnellingen
19.884 km - Nieuwprijs: €34.240,-

IJS 0,PR .50
10
€

Peugeot 108 1.0 E-VTI ACTIVE
airco/TomTom navi /EL ramen/
Centr vergr. - 70 PK (51 kW) - april
2017 - Wit - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 15.408 km
Nieuwprijs: €14.240,-

IJS 9,PR .99
18
€

Opel Astra 1.0 Turbo 105PK INNOVATION Navi /Clima/Cruise
/16”LM/PDC - 105 PK (77 kW)
feb. 2017 - L.grijs metallic - Half
leder - Benzine - Handgeschakeld
11.601 km - Nieuwprijs: €26.740,-

IJS 0,PR .70
25
€

Mercedes-Benz GLA-Klasse180
CDI Automaat Buss Edition Navi /
Airco/Cruise/PDC - 109 PK (80 kW)
juli 2015 - Licht grijs metallic - Half
leder - Diesel - Automaat 76.062 km - Nieuwprijs: €43.145,-

IJS 0,PR .80
25
€

Opel Zafira1.4 T ONLINE Ed
7P. Navi/Sportstoelen /Clima/
Cruise/17”LM/PDC - 142 PK (104
kW) - mei 2017 - Grijs met. - Stof
Benzine - Handgeschakeld (6)
26.583 km - Nieuwprijs: €36.430,-

Mazda MX-5 2.0 SKYACTIV-G 160
GT-M Navi/17”LM/Cruise
161 PK (118 kW) - mei 2016
Wit parelmoer - Leder - Benzine
Handgeschakeld, 6 versnellingen
29.120 km - Nieuwprijs: €39.600,-

IJS 0,PR .70
27
€

Mercedes-Benz B-Klasse180 Automaat AMBITION Navi/18”LM/
Airco /PDC/Panodak - 123 PK (90
kW) - januari 2016 - Wit - Half leder
Benzine - Automaat(7) - 28.272 km
Nieuwprijs: €40.840,-

IJS 0,PR .90
17
€

DS3 Cabrio 1.2 PURETECH SO
CHIC airco, 16”LM PDC
112 PK (82 kW) - maart 2017 - Wit
Stof - Benzine - Handgeschakeld 40.161 km - Nieuwprijs: €25.430,-

IJS 0,PR .80
20
€

Mini1.5 COOPER D CHILI SERIOUS BUSS Navi /Clima/16”LM/Xenon - 116 PK (85 kW) - juni 2016
Licht blauw metallic - Stof
Diesel - Handgeschakeld
39.562 km - Nieuwprijs: €35.820,-
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Jantina Jipping - Venema werd de 20.000ste
bezoeker in Zwembad De Zwaoi in Valthermond
Met de aankondiging van de extreme hitte, die Nederland meerdere dagen in zijn greep zou houden,
werd er bij De Zwaoi bedacht dat meer mensen
moeten kunnen genieten van verkoeling. Er werd
een 4-daagse actie georganiseerd om ook overdag
te komen zwemmen voor de avondprijs van maar €
2,00.
Dat bleek een schot in de roos, het zwembad werd overspoeld door bezoekers. Veel leuke reacties en waardering
voor het bad en de inzet van de medewerkers om het
iedereen naar de zin te maken. Vrijdag 27 juli was er in
de avond een disco en drijf-in bioscoop. Dit werd een
enorm succes, 885 mensen zijn die dag in het zwembad
geweest waarvan een groot deel in de avond. Het was
leuk en gezellig. Een mooie maansverduistering maakte
het plaatje compleet.

En niet te vergeten: de 20.000ste bezoeker liep langs de
kassa. Dat is nog nooit eerder zo vroeg in het seizoen
gebeurd. Jantina Jipping - Venema liep met een grote gele
band voor de Drijf-Inn het zwembad binnen en werd
in het zonnetje gezet. Na een leuke avond verliet zij De
Zwaoi een badlaken rijker. Aanstaande vrijdagavond 3
augustus is er vanaf 18.30 uur een watervolleybal toernooi in De Zwaoi en iedereen is van harte welkom om
mee te doen, ook publiek langs de kant is leuk. Schrijf je
in bij de kassa (4 persoons team) en neem je supporters
mee.

De grootste in zijn soort in Noord Nederland!

Oertijdmarkt bij Hunebedcentrum in Borger
Zondag 5 augustus vindt op het buitenterrein van
het Hunebedcentrum in Borger de jaarlijkse Oertijdmarkt plaats. Het is dit jaar groter dan alle jaren
daarvoor. De markt, met bijna tachtig kramen op het
gebied van mineralen, fossielen en archeologie, is
van elf tot vijf uur te bezoeken.

Biologische boerderij
“de Morene”

TE HUUR!

GARAGEBOXEN

aardappelen,
groenten en fruit

in Exloo, Valthermond
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

Lemenweg 4a
Drouwen
tel. 0599-564563

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

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

sieradenmakers laten de mooiste sieraden van edelstenen
zien. Daarnaast zijn er ook diverse activiteiten.
Heeft u nog een bijzondere steen thuis liggen en altijd al
hebt willen weten wat het is dan kunt u deze meenemen.
Bij een speciale kraam zitten deskundigen die u alles kunnen vertellen over uw steen.

Tientallen kramen op het gebied van archeologie, mineralen en fossielen vullen het terrein van het Hunebedcen- De markt is de grootste in zijn soort van Noord-Netrum. Organisaties geven informatie over archeologie en derland. Hij is geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur. De
geologie, handelaren verkopen mineralen en fossielen en entree voor de markt bedraagt twee euro per persoon.

Kruispunt Buinerveen geopend voor verkeer
Het kruispunt in Buinerveen
ter hoogte van Dorpshuis/
Eetcafé De Viersprong wordt
volledig vernieuwd en is bijna
gereed. Afgelopen weekend
werd het kruispunt voor het
verkeer toegankelijk gemaakt.
Vier maanden lang was men
bezig alles in gereedheid te
brengen met het voornaamste
doel het creëren van een veilige
verkeerssituatie in het dorp.
Er werd veel te hard gereden en
door de maximumsnelheid terug
te brengen van vijftig naar dertig
kilometer per uur moet in het
doel kunnen worden geslaagd.
Een groot verschil met voorheen
is dat verkeer vanaf rechts er nu
voorrang heeft. Het kruispunt
wordt binnenkort nog aangekleed
door er struiken, bomen, gras
en bloembollen te poten. Na de
bouwvak komt er een ‘duiker’
tussen het oude en nieuwe kanaal.
Bij de dam komt een klein pleintje
met trappartij richting het water.
Ook zal het fietspad hierlangs
gaan. Nu gaan de fietsers nog gedeeltelijk over de nieuwe rijbaan.
Plaatselijk Belang Buinerveen/
Nieuw-Buinen-West toonde zich
erg blij met de realisatie van het
nieuwe kruispunt en hoopt dat
de mensen zich er ook echt aan
de verkeersregels zullen houden.
(Door Gerry Grave)
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Samantha van der Sluis uit Transformatie voormalige ijsbaan Nieuw-Buinen
Om die reden wordt
Exloo deed mee aan Miss De transformatie van de voormalige ijsbaan tot een
uitbreiding op de bestaande visvijver, achter het zwemde bossingel langs
bad de Buinerstreng, is inmiddels gestart. Zoals bekend het Zuiderdiep ook
verkiezing in Ierland
De 22-jarige Samantha Van Der Sluis
uit Exloo heeft mee
gedaan aan The Ultimate Beauty of the
World in Ierland. Ze
vertrok donderdag 26
juli naar Ierland waar
de miss verkiezing op
zaterdag 28 juli plaats
heeft gevonden.

Hierbij vertegenwoordigde ze ons
land. Ze won hier
mee de 2nd Runner
Up The Ultimate
Beauty of The
World 2018. Daarnaast won ze ook
een award Best Time
To Shine Wear.
Hiernaast kunt u
haar eigen geschreven artikel lezen.

is de ijsbaan in Nieuw Buinen verhuisd naar een mooi
nieuw complex op de voormalige hoofdvelden van de
voetbalvereniging Nieuw Buinen. Afgelopen winter hebben velen hier al dankbaar gebruik van mogen maken.
De nieuwe ijsbaan is in de zomer tevens geschikt als
skeelerbaan. Door deze verhuizing kwam de oude locatie van de ijsbaan beschikbaar. In nauw overleg tussen
de gemeente Borger-Odoorn en de provincie Drenthe
is uiteindelijk besloten om deze locatie te betrekken bij
de achtergelegen visvijver. Naast een verfraaiing van het
totale gebied was het bijkomend voordeel dat er grond
beschikbaar kwam om te gebruiken als afdeklaag op de
nieuwe locatie van de ijsbaan/skeelerbaan.
Op 26 februari van dit jaar zijn de plannen gepresenteerd aan
de omgeving en zijn er door vele aanwezigen extra ideeën en
verbetervoorstellen aangedragen op het conceptplan. Deze
voorstellen zijn door de gemeente Borger-Odoorn en de uitvoerende partij Hoornstra, grondig bestudeerd en uiteindelijk
zijn veel van deze voorstellen verwerkt in het definitieve plan.
De belangrijkste wijzigingen/toevoegingen zijn o.a.;
- Behouden van een eiland in het midden van de vijver voor
flora en fauna
- Herstellen van het wandelpad rondom de vijver
- Meer rondingen aanbrengen in plaats van strakke rechte
lijnen
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, zodat de
overlast voor de omgeving wordt geminimaliseerd.

pas in de laatste fase
verwijderd, zodat de
omgeving tijdens de
graafwerkzaamheden
geen hinder ondervindt van stof en/of
geluid. De bossingel zal uiteindelijk
niet in haar geheel
worden verwijderd,
maar er zullen delen
er tussenuit worden
gezaagd, zodat er mooie afwisseling ontstaat tussen openheid
en en beschutting. Dit kwam ook als één van de verbetervoorstellen naar voren tijdens de presentatie van het conceptplan. De bestaande bossingel tussen de oude ijsbaan en de
bestaande vijsvijver zal eind van dit jaar al worden verwijderd,
omdat deze naderhand wordt ontgraven om de verbinding
met de bestaande visvijver te realiseren.
Voor het afvoeren van het grond/zand heeft Hoornstra
een ingang ter plaatse van de voormalige kantine aangelegd
die aan het einde van iedere werkdag wordt afgesloten met
bouwhekken. Op deze wijze wordt de veiligheid gewaarborgd.
Tevens wordt ten tijde van het afvoer van grond/zand de weg
en fietspad dagelijks geveegd. Inmiddels heeft de hengelsport
vereniging het bestaande wandelpad al gerenoveerd, waardoor
deze straks ook weer kan worden gebruikt door wandelaars.
Uiteindelijk krijgen we een mooi stukje natuur in NieuwBuinen erbij.

Nieuw-Buinen op zoek
jeugdtrainers en -leiders
Nieuw Buinen is op zoek naar jeugdtrainers voor de
teams Nieuw Buinen JO19-2 en Nieuw Buinen JO9-2
Als u belangstelling heeft dan kunt u een mail sturen naar
Kevin Koerts, via jeugdopleidingen@vvnieuwbuinen.nl.
Daarnaast is vv Nieuw-Buinen ook nog op zoek naar leiders.
Ook zij kunnen zich aanmelden via
jeugdopleidingen@vvnieuwbuinen.nl.

Hoornstra Nieuw-Buinen
legt fietstracé
VAMberg aan
De firma Hoornstra aannemingsmaatschappij N.V. uit
Nieuw Buinen legt in opdracht van provincie Drenthe
het fietstracé op de VAMberg aan. Hoornstra is een
middelgroot aannemingsbedrijf met ruime ervaring in
de grond weg en waterbouw. De aannemer begint op
maandag 27 augustus 2018 met de werkzaamheden. Gedeputeerde Henk Brink: “Wij zijn blij dat de aanleg na
de bouwvak echt gaat starten en dat we de opdracht aan
een Drentse ondernemer kunnen gunnen. De verwachting is dat we in oktober het fietstracé in gebruik kunnen
nemen. Uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden, maar ik raad wielrenners in Drenthe en omstreken
aan, om alvast in training te gaan!”
Afgelopen periode zijn de werkzaamheden aan het
herinrichtingsproject Nije Daip weer opgestart. Diverse
Voor de aanleg van het fietstracé worden er drie nieuwe lusnieuwbouw woningen zijn opgeleverd en inmiddels besen aangelegd op de VAMberg. Voor twee van deze lussen
woond. Het gronddepot achter het MFA is opgeruimd.
is de zandondergrond al aangebracht. Op deze ondergrond
legt de aannemer een afwateringsconstructie, fundering
Na goed bezochte infomiddagen in het MFA zijn de laatste
ontwerpen besproken met de bewoners. De werkzaamheen uiteindelijk asfalt. De derde lus moet in zijn geheel nog
worden aangelegd. In deze lus aan de noordkant van de berg den in de Crysantstraat zijn inmiddels gereed en de eerste
komt aan het einde ook een zogeheten ‘flintenstrook’. Tijdens contouren van de watergang worden zichtbaar. Ook is de
hoofdrijbaan aangesloten op de parkeerplaats bij het MFA,
de werkzaamheden is de VAMberg gedeeltelijk afgesloten
de aansluiting op het Noorderdiep is bijna voltooid. NUTS
voor publiek. Fietsen, wandelen en paardrijden rondom de
bedrijven zijn druk bezig met het aanpassen van de ligging
VAMberg blijft mogelijk.
van hun kabels om de watergang te kunnen realiseren.
Provincie Drenthe, Midden-Drenthe, Attero en Afvalzorg
Na de bouwvak zullen de werkzaamheden in de Primulaswerken samen aan nieuwe fiets- en wandelpaden op en rond
traat worden opgestart en aansluitend zal de Petuniastraat
de VAMberg. Op de berg komen een fietsroute, mountainworden voorzien van een regenwaterriool en nieuwe bestrabikeparcours en nieuwe wandelroutes. Daarnaast komen aan
de zuidkant van de VAM-berg dertig nieuwe parkeerplaatsen. ting. Tevens zullen de tijdelijke rijbanen en bouwwegen hun
Vanaf deze parkeerplaatsen loopt een verbindingsroute door definitieve inrichting krijgen. De komende maanden zullen de
het Philipsbos naar de routes op de berg zelf. Ook komen er betrokken bedrijven volop bezig zijn op de infrastructuur aan
vanuit omliggende dorpen zoals Dwingeloo, Beilen en Pesse
te leggen. Mocht u nog vragen hebben over de werkzaamheverbindingsroutes, zodat fietsers vanaf verschillende startden, dan kunt u terecht bij onze uitvoerder dhr. A. Kamps
plekken naar de VAMberg kunnen fietsen. Er wordt beweg(tel. 06 – 46 40 08 95) of vanaf 27 aug. tijdens het dagelijkse
wijzering aangebracht om aan te geven waar fietsers kunnen
spreekuur (van 9.30-10.30 uur) in het buurtkantoor (Akelei
parkeren en welke route ze het beste kunnen nemen.
85).

Update werkzaamheden
Nije Daip in Nieuw-Buinen

Gezellige Bingoavond in
De Assekolke in
Drouwenermond
Donderdag 2 augustus organiseert Stichting Lucky Joe
een gezellige bingoavond in Dorpshuis De Assekolke.
Tijdens de bingo zijn er uiteraard leuke prijzen te winnen. Speel mee en valt er bingo! Gefeliciteerd en kies
dan uw eigen prijs.
Wij laten de keus aan de winnaar, u bepaalt wat u mee neemt
naar huis. We hebben voor elk wat wils, voor jong en oud. U
kunt bijv. kiezen uit diverse leuke artikelen, maar ook zijn er
diverse pakketten variërend van koffie, schoonmaak, boodschap en verzorgingsartikelen.
Zijn er nog vragen neem dan vrijblijvend contact met ons op
via: Info@luckyjoe.nl of bel naar: tel: 0599-616701/
0597-421551. Elders in deze leuke krant vindt u onze
advertentie en tegen inlevering hiervan maakt u ook nog
eens kans op een extra prijsje!
Wij hopen u donderdag op de bingoavond te mogen
begroeten in De Assekolke Zuiderdiep 137
Drouwenermond.
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Familieberichten kunt u inleveren tot maandagmiddag 14.00 uur bij de Bruna in Borger.
De Bruna is maandag om 13.00 uur geopend.

Zijn naaste familie, zijn kanaries
en de wielersport liepen als een rode
draad door zijn leven.
De laatste etappe was teveel.
Hij is nu voorgoed uitgevlogen in de
nabijheid van allen die hem dierbaar waren.
Wij zijn dankbaar dat je er voor ons was.
Met verdriet, maar vooral met mooie
herinneringen en denkend aan zijn humor, nemen
wij afscheid van mijn man, onze pap en opa

Hendrik Timmermans
"Ik kiek nog ainmoal achterom
en denk 't is goud west zo"

M 22 december 1933

T 28 juli 2018

Trui
Roelof en Geesje
Lianne en Roland
Marcella en Arjan
Lenie en Jan
Daniek en Paul
Mariët en Gerrit
Tijdens zijn verblijf in 'De Paasbergen' hebben wij
ervaren hoe geweldig en liefdevol mijn man, onze
pap en opa is verzorgd. Wij zijn in het bijzonder
alle medewerkers van afdeling 'De Eekhorst'
hiervoor ontzettend dankbaar.
Correspondentieadres: Paasbergen 24, 7873 BH Odoorn

De afscheidsdienst voorafgaand aan de crematie
wordt gehouden op vrijdag 3 augustus
om 11.00 uur in Crematorium 'De Meerdijk',
Meerdijk 74 te Emmen. Als u samen met ons
afscheid wilt nemen, wordt u om 10.45 uur
verwacht.

Verbijsterd en vol ongeloof zijn wij door het
plotseling overlijden van de moeder van onze
vrienden Erik en Mark

Zeer plotseling is ons ontvallen onze buurvrouw

Gerda Wanders-Eising

Wij wensen Roelof, Erik en Charlotte, Mark
en verder familie heel veel sterkte toe.

Wij wensen Roelof, Mark, Erik, Charlotte
en familie heel veel sterkte toe.

		Fam Voshart
		
Fam van der Valle
		Fam Wubs

Vrienden en vriendinnen van de Eesercaravan.

Na de dienst is er gelegenheid om herinneringen
te delen en de familie te condoleren.
Indien u geen kaart heeft ontvangen, dan kunt u
deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Gerda Wanders

Zeer onverwachts moet ik afscheid nemen
van mijn lieve en zorgzame schoondochter

Zeer onverwachts is de echtgenote van de
voorzitter en moeder van twee van de spelers
van onze voetbalvereniging

Gerda Wanders

Gerda Wanders - Eising

overleden.
Op 28 juli is overleden onze beste vriend

Hendrik Timmermans

Bedankt voor al je liefdevolle zorg voor mij.
Ik zal je erg missen.
Marchien Wanders

Wij wensen Roelof, de kinderen en verdere
familie heel veel sterkte toe
Bestuur en leden van de v.v. EEC

We wensen Trui, kinderen, kleinkinderen
en familie veel sterkte.
Exloo,
		

Harm en Wippie Oosting
Harmina en Jean Paul

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze collega van
de supermarkt Het Land van Bartje

Geheel onverwachts en veel te vroeg hebben wij
afscheid moeten nemen van onze lieve vriendin

Gerda Wanders

Gerda Wanders - Eising
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies
Bestuur en medewerkers
Coöperatie Vakantiepark Het Land van Bartje U.A.

		
		
		
		
		

Harm en Hillie Drent
Dick † en Grietje Oosting
Peter en Tina Notenbomer
Roelof en Dineke Roosjen
en kinderen

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe
in deze moeilijke tijd.

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

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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Familieberichten
kunt u inleveren
tot maandagmiddag
14.00 uur bij de Bruna
in Borger.
De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Tine Nawijn-Wieringa
(Lubertine Cornelia)
Kampen 14-04-1934

Rolde 28-07-2018

Je was een rots in de branding en de kapitein op ons schip.
Je loodste ons dwars door de storm.
We zijn dankbaar voor alles wat je hebt gedaan.
Tot ons grote verdriet is overleden onze lieve collega:

Pieter Louwerens

Langzaam maar zeker naderde onze allerliefste Tine de grens tussen leven en dood.
Op 28 juli 2018 ging zij moedig en rustig ‘het onbekende land’ binnen.
Haar blijmoedige kijk op het leven hebben velen als zeer positief ervaren.
Met een onverwoestbaar optimisme, vrolijkheid en muzikaliteit stond zij midden
in het leven.
Op donderdagmiddag 2 augustus a.s. om 14.30 uur is er in de Jacobuskerk te
Rolde een dankdienst voor dit bijzondere leven. Na de dienst volgt de begrafenis
op de begraafplaats bij de kerk.
Na de begrafenis kunnen wij elkaar ontmoeten in het Stationskoffiehuis aan de
Stationsstraat 14 te Rolde. Er zal geen aparte condoleance zijn. Uw en jouw
aanwezigheid ervaren wij als een hartelijke betrokkenheid bij dit grote verlies.
Tine hield veel van gekleurde bloemen. Haar kleurrijke leven straalde uit naar velen.
			Gabe Nawijn
			
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
			

Pieter was teamleider vanaf mei 2015 tot hij in juli 2017 ziek werd
en zijn functie moest neerleggen.
Pieter heeft op ons een onuitwisbare indruk gemaakt.
Wij waarderen zijn inzet en grote betrokkenheid bij zijn werk en team.
Geen woorden, maar daden. En dit alles met de nodige humor.
Pieter was een levensgenieter en had volop aandacht voor de mensen
om hem heen. Wij wensen Luc en naasten veel sterkte.
					Collega’s Welzijnsorganisatie Andes
					Janny, Dorien, Andrea, Jan Wim,
					Henk, Sjeni, Ida, Angelique,
					Willy, Renee en Hilde.

De Ziel 127, 9451 CW Rolde

Wat zullen we haar missen,
onze lieve, hartelijke, muzikale, veelzijdige
zus, schoonzus en tante

Tine Nawijn - Wieringa
We leven met Gabe en de kinderen mee.
Betsy Nieboer - Wieringa, Assen
Rine en Jan Polman - Wieringa, Rolde
Neven en Nichten

Valthermond
hard op weg
naar het hartveiligste dorp
van Nederland!
Op 12 september om 19.00
uur neemt Burgemeester Jan Seton officieel
de nieuwe AED bij het
Veurhof (Zuiderdiep 71 in
Valthermond) in gebruik!
Met deze 8e AED is heel
het dorp afgedekt!
Dit betekent dat voor alle
inwoners van Valthermond er
een binnen een straal van 1,5
kilometer een AED 24 uur
per dag, 7 dagen per week
beschikbaar is. Een resultaat
waar Hartveilig Valthermond
erg trots op is!
De AED wordt aangeboden
door verschillende ondernemers in Valthermond, het
Veurhof neemt de buitenkast
voor haar rekening. `Prachtig
om te zien dat de ondernemers er samen voor zorgen
dat het niet geringe bedrag

Bedroefd, maar dankbaar dat zij zo lang bij ons mocht blijven, delen wij u
mede dat na een periode van afnemende krachten waardig en rustig is
ingeslapen onze lieve zorgzame moeder, trotse oma, overoma, overgrootoma,
betovergrootoma

Zwaantje Glaasker-Middeljans
* 26 mei 1915

† 24 juli 2018

Sinds 29 januari 1980 weduwe van Tjeerd Glaasker
Jan Roelof en Hennie (beide in herinnering)
Roelof
Dinand en Roelie
Tjeerd en Tjitske
Klein-, achter- en achterachterkleinkinderen
De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden.
Correspondentieadres: Noorderdiep 200, 7876 CK Valthermond

voor een AED opgebracht
wordt!`, aldus Ilonka Minkes,
bestuurslid Hartveilig Valthermond, `Zonder de steun
van de inwoners en ondernemers van Valthermond waren
we nooit zo ver gekomen!`.
Zonder burgerhulpverleners is een AED echter

nog nutteloos. Wilt u ook
burgerhulpverlener worden?
Vanaf september zullen er
ook reanimatiecursussen in
het Veurhof gegeven worden.
Deze zijn gratis toegankelijk
voor inwoners van Valthermond! Wilt u meedoen? Geef
u dan op door een mail te

sturen naar info@hartveiligvalthermond.nl of bel naar
06 22 13 85 77.
We willen iedereen graag
uitnodigen voor de feestelijke ingebruikname op 12
september om 19 uur bij het
Veurhof.
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Voetbalkamp Gasselte ondanks hitte prima verlopen
boeken. Door de aanhoudende warmte waren we genoodzaakt het
draaiboek een aantal keer te wijzigen. We wilden geen risico nemen
met de gezondheid van onze deelnemers en de aanwezige begeleiding.
Zo hebben we gezwommen bij Roompot Hunzepark en vonden we
verkoeling bij ‘t Nije Hemelriek. Door de geweldige inzet van Alinghoek (een huifkar) en vrijwilligers werden de deelnemers naar de recreatieplas vervoerd. Al met al een geslaagd kamp.”
De organisatie kon rekenen op veel positieve berichten van zowel
deelnemers als publiek. Op maandag begon het voetbalkamp en
werden er teamfoto’s gemaakt. Op het programma stonden diverse
Op maandag 23 juli jl. begon bij voetbalvereniging GKC in Gas- onderdelen: 7 tegen 7, voetvolley, een avondspel, 5 tegen 5, de
selte weer het jaarlijkse voetbalkamp voor jeugdige voetballers.
penaltybokaal, een zeskamp en een wedstrijd tussen het kampelftal
Voor de vierde keer alweer werd het voetbalfestijn georganiseerd. en de trainers/leiders. De trainers/leiders wonnen met 1-0 door een
Net als in voorgaande jaren had de organisatie geen gebrek aan doelpunt van Jens Knoop. Op donderdagavond was er in de kantine
interesse, want het aantal deelnemers was weer prima met meer van GKC een feestavond. De tropische temperaturen waren voor de
dan honderd voetballers.
organisatie reden het toernooi iets eerder af te sluiten dan gebruikelijk.
Zo werd besloten op vrijdagochtend het programma af te ronden en
Nieuw-Buiner Joey Spiegelaar van de organisatie keek dan ook met
de uitreiking van de bekers rond half een te laten plaatsvinden. Op de
veel plezier op het voetbalkamp terug: “Het was een kamp voor in de foto: het kampelftal en de trainers/leiders. (Door Gerry Grave)
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Indelingen
bekervoetbal
Er is inmiddels geloot voor de eerste
ronde van het bekertoernooi in het amateurvoetbal. Ook voor het district Noord
en dus ook voor de clubs uit het verspreidingsgebied van Week in Week uit.
De eerste ronde betreft een zogenaamde
poulefase. De winnaars per poule plaatsen zich voor de eerste knock-outronde.
Zondag eersteklasser Nieuw-Buinen komt
uit in een poule met drie ploegen. De andere twee teams zijn Drenthina uit Emmen
dat uitkomt in de zaterdag tweede klasse
en zondag tweedeklasser SC Stadskanaal.
Vooral het duel tegen de Stadskanaalsters is
een prachtig affiche, want een echte derby
die al heel vaak werd gespeeld.
Valthermond dat uitkomt in de zondag
tweede klasse kruist de degens met zondag
eersteklasser SVBO uit Emmen, zondag
tweedeklasser Germanicus en Klazienaveen
dat in de zaterdag tweede klasse speelt.
Zondag derdeklasser Gieten ontmoet in de
poule een streekgenoot: zondag vijfdeklasser
De Treffer’16 uit 2e Exloërmond. Samen
met de Mondkers dingen zondag derdeklasser WKE’16 uit Emmen en de Schoonoorder zondag vierdeklasser KSC mee naar een
ticket voor de volgende ronde.
De Odoorner en Exloër fusieclub HOC dat
komend seizoen weer in de zondag vierde
klasse speelt treft twee ploegen uit Schoonebeek: SVV’04 dat in de zondag derde klasse
uitkomt en zondag vierdeklasser Schoonebeek. Ook zondag vijfdeklasser Weiteveense
Boys is tegenstander.
Zondag vierdeklasser Gieterveen ontmoet
streekgenoot Buinerveen dat in de vijfde
klasse in het zondagvoetbal uitkomt. Een
erg leuke derby die enkele seizoenen geleden
nog regelmatig in competitieverband werd
gespeeld. Ook zondag derdeklasser Muntendam en Meeden dat in de vijfde klasse op
zondag uitkomt zijn tegenstanders.
Gasselternijveen dat afgelopen seizoen
naar de zondag vierde klasse promoveerde
neemt het tegen drie ploegen uit de Drentse
Zuidoosthoek op: CEC uit Emmer-Compascuum dat in de derde klasse in het
zondagvoetbal uitkomt, EHS’85, de zondag
vierdeklasser uit Emmen en zondag vijfdeklasser SVBC uit Barger-Compascuum.
Zondag vijfdeklasser GKC uit Gasselte treft
streekgenoot en mede-zondagvijfdeklasser
Buinen. Beide ploegen speelden de voorbije seizoenen steeds tegen elkaar, maar dit
seizoen blijft een ontmoeting beperkt tot
het bekertoernooi; GKC komt in een andere
vijfde klasse dan de Buiners uit. Witteveense
Boys, dat in de zondag vierde klasse speelt
en zondag derdeklasser Dalen zijn de andere
ploegen in deze poule.
EEC speelt in de zondag vijfde klasse en
neemt het op tegen ploegen die allen op
hogere niveaus spelen: zondag derdeklasser Weerdinge, zondag vierdeklasser Titan
en SPW dat ook in de zondag vierde klasse
uitkomt zijn tegenstanders van de Eesers.
Zondag vijfdeklasser Valther Boys speelt
tegen zondag derdeklasser Sleen, zondag
vierdeklasser vv Sweel en de Friese zondag
vijfdeklasser Stânfries uit Appelscha.
Borger dat in de zaterdag vierde klasse
uitkomt treft allemaal Drentse ploegen: het
zaterdagteam van het Asser Achilles 1894
dat in de derde klasse speelt, zaterdag vierdeklasser FC Zuidlaren en zondag tweedeklasser Asser Boys.
De eerste wedstrijden beginnen op zaterdag
1 september a.s. Op zondag 16 september
zijn de laatste poulewedstrijden. (Door Gerry
Grave)
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Staatssecretaris Blokhuis
kondigt grootschalige
extra vaccinatie aan:

Ruim half miljoen kinderen
krijgen oproep
Volgend jaar worden zo’n 650.000 kinderen extra opgeroepen om zich te laten inenten tegen de zeer ernstige
infectieziekte meningokokken. Het gaat om kinderen
die zijn geboren na 1 januari 2001 en voor mei 2004.
Dat laat staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) weten in een
brief aan de Tweede Kamer. Reden voor deze maatregel is
dat in de afgelopen jaren een stijging te zien is van het aantal
mensen dat de infectie meningokokken type W oploopt. Met
deze extra vaccinatieronde moet die groei worden ingedamd.
Het extra programma komt naast de al geplande meningokokkenvaccinatie van kinderen die geboren zijn na 30 april
2004. Vanaf oktober 2018 krijgen namelijk alle jongeren die
14 jaar worden de vaccinatie aangeboden.

Ingezonden brief
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SHOARMAREEPJES
500 GRAM

3.49!

WIJ ZIJN TIJDENS
DE BOUWVAK
NORMAAL
GEOPEND!
Onze volgende advertentie
verschijnt 4 september.

Z O M E R K N A L L E R S :
5
5
5
5
5

KILO
KILO
KILO
KILO
KILO

10 UIENBURGERS
10 GEHAKTBALLEN
10 KIPSCHNITZELS

3. Waar woon je?
Ik woon zelf samen met mijn vriendin,
Claudia, bij de kapsalon. Dus aan de
Hoofdstraat in het keigoede Borger.

En wat betreft het ‘verstenen’ van het centrum zou ik
willen opmerken dat dit in het kader van de huidige
klimaatverandering niet erg slim is. Bij een hittegolf zoals
we nu meemaken houdt het de warmte vast en bij hoosbuien, die daar meestal op volgen, kan het water niet weg.
‘Vergroenen’ zou wat dat betreft een logischer oplossing
zijn. En het is ook nog eens een veel aangenamer beeld.
Mijn advies: zorg dat op de rotonde de afwikkeling van
de fietsers, net als elders in ons land, logisch is en vermijd
onnodige verwarring. Het karakteristieke en kenmerkende boompje staat hier al meer dan 80 jaar! Waarom weer
een boompje weghalen als dat niet noodzakelijk is? Juist
in een tijd waarin op alle manieren aandacht gevraagd
wordt voor de natuur is dit onbegrijpelijk.
Zo moesten eerder al de lei-linden het veld ruimen een
ook de rode beuk op de rotonde heeft het niet gehaald.
Kom op Gemeente, toon je groene hart!
Hilje Zabel, Ees
27 juni 2018

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

TWITTER!
@SLAGERIJDRENT

WIJ ZIJN
ONBETWIST
UW BBQSPECIALIST!
VANAF
€5.25 P.P.!

SLAGERIJ DRENT
AL MEER DAN
44 JAAR VERSTAND
VAN LEKKER VLEES!

25 Vragen aan Alex Eding uit Borger

Op woensdag 11 juli j.l. bezocht ik in het Hunzehuys
in Borger een inloopavond over de aanpak van het
centrum van Borger. Betreffende de reconstructie
rond het Brinkje bij Hotel Bieze waren twee ontwerpschetsen te zien.

Een en ander leidt tot veel verwarring bij fietsers en zeker
voor fietsers die Borger niet kennen. Juist in een prachtige fietsprovincie als Drenthe moet je zulke verwarring
vermijden. Leg het fietspad gewoon om de rotonde. Je
ziet dat veel fietsers van elders deze route ook volgen.

10 ROLLADESCHIJVEN 5,99
10 HAMBURGERS 5,99

Zuiderdiep 54 - 9571 BC Tweede Exloërmond - Besteltelefoon: 0599 672182 - www.slagerijdrent.nl

1. Hoe oud ben je?
48 jaar.

De voorkeur van de gemeente gaat uit naar de laatste optie. Argument: veiligheid. Uiteraard ben ik daar ook voor,
maar heeft de Gemeente zelf niet gezorgd voor ‘onveiligheid’ door het fietspad, komend vanuit Drouwen, rechts
bij de rotonde op te heffen? En dan kun je de fietsers
middels een ‘grijze-steen-route’ wel willen leiden richting
het bestaande fietspad aan de linkerzijde, de onveiligheid
blijft! Want fietsers moeten alsnog twee keer hun leven
op het spel zetten, één keer bij het oversteken naar het
linker fietspad en daarna nogmaals bij het oversteken van
de Hoofdstraat. Dat kan tot levensgevaarlijke situaties
leiden. En voor dit alles moet dan ook nog de mooie
Japanse Kers het loodje leggen.

5,99
5,99
5,99

22.95
19.95
22.95
34.95
24.25

3 MAGERE VARKENSROLLADES 12.99!

Gaat Borger zijn
karakteristieke boom
behouden?

In het ene plan zou de karakteristieke prunus (Japanse
kers met berk!) behouden kunnen blijven, in het andere
plan zou deze moeten wijken voor steen omdat de boom
dan in de weg staat!

SCHOUDERKARBONADE 			
GEMENGDGEHAKT 				
VARKENSLAPPEN 				
RIBLAPPEN 					
SPEKLAPPEN 					

VOLG ONS OOK OP

2. Waar ben je geboren?
Geboren in Buinerveen en opgegroeid
in het prachtige Borger.

organiseert. Ook zou de
gemeente wat sneller kunnen anticiperen. Veel van de
ondernemers moeten het
hebben van de toerist. Ook
de gemeente plukt hier de
vruchten van. Dus help en
versterk elkaar hierin. En
niet afwachten op wat er
misschien zou kunnen.

13. En in de omgeving?
4. Ben je verliefd, verloofd of geIk vind de oversteek van
trouwd?
fietsers vanaf Hoofdstraat
Verliefd. Niet verloofd en niet getrouwd. naar ‘Noord’ erg onduidelijk. Maar menig fietser ook.
5. Hoelang ben je al ondernemer?
Ook moeten we niet klagen
Ik was vijftien jaar toen ik in de kapover dat het plein vol staat
salon van de familie Wichertjes mocht
met auto’s. Gewoon zelf het
stagelopen. Toen ik 23 was heb ik het
goede voorbeeld geven. En desnoods
overgenomen.
een verbodsbord en handhaven.
6. Hoe heet je bedrijf en wat doe je
precies?
Iedereen weet dat het Focuskapper heet.
Maar in de volksmond gaan ze naar
Alex.
7. Hoe bevalt het?
Ja, ik vind nog alle dagen leuk om te
doen, maar ik zet me ook in voor Borger. Ik heb pas voor de toerist en/of bevolking de Oer-Express gelanceerd. Erg
grappig en maatschappelijk ook leuk om
te doen. Mede dankzij vele vrijwilligers:
Oer-Mannen.

14. Ochtend- of Avondmens.
Ik haal het maximale uit een dag. Dus
ochtendmens/avondmens? Ik ben altijd
een HDR.
15. Wat eet je het liefst?
Ik eet het liefst warm. Buiten de deur
eten is prima. Maar gewoon thuis bord
op schoot en TV aan? Ook goed. Als
het gezin voltallig aanwezig is dan vind
ik het fijn om rondom de tafel te zitten.

16. Wie of wat bewonder je?
Ik heb eigenlijk geen idool. Maar ben
wel mega trots op mijn ouders. Staan
8. Noem eens enkele leuke momen- altijd voor iedereen klaar. Dus betitel
ten in je tijd als ondernemer?
hen als mijn idolen.
Nou, extra tijd zien te vinden om iets
voor andere mensen te betekenen. On- 17. Op welk moment in je leven kijk
danks dat ik zes dagen in de week werk, je met veel plezier terug?
vind ik toch ook nog tijd voor goede
Ik heb niks specifiek. Maar laat ik het
ideeën.
houden op mijn kids. Hoe ouder ze
worden. Hoe leuker het is.
9. En minder leuke?
Minder leuke? Hmm, je moet een posi- 18. Op welk moment minder goed?
tieve gedachte houden. Een antwoord
Een ieder heeft zijn dieptepunten in
van ‘nee’ is zo kort door de bocht. Wees het leven. Daar kun je op terugkijken.
positief en kijk of het een ‘misschien’
Maar ik gooi het onder leermomenten.
kan worden en uiteindelijk samen naar
‘Hatnietmotten’, maar je wordt er wijzer
een ‘ja’. Is toch veel leuker?
van. Dit maakt/vormt wie je bent.

21. Wat is je favoriete boek?
Ik heb uit een warme hand het boek
gekregen van Martijn Aslander. Had
hem gewaarschuwd dat ik nog nooit een
boek uitgelezen heb. Harry Potter naast
me neergelegd na bladzijde 3. Toch
maar eens in het boekje van Martijn
gekeken. Ik dacht ik lees één bladzijde.
Toen ging het fout. Had zoveel herkenning in zijn verhaal dat ik ‘s nachts om 1
uur het boekje heb uitgelezen.
22. Wat is je mooiste sportmoment?
Ik vind weinig sporten interessant. Maar
ik heb respect voor Rico Verhoeven en
Max Verstappen. Doorzetten en vol gas
gaan.
23. Op welk sportmoment kijk je met
minder plezier terug?
Dat het Nederlands Elftal het WK weer
niet haalde.
24. Koningshuis ja of nee?
Ik heb ook respect voor Máxima en
Willem loopt in zijn eigen land ook
tegen dingen aan van ambtelijke regels.
Heel herkenbaar.

25. Wat vind je van Week in Week
uit?
WiWu noem ik het. Wordt niet gelezen,
maar doorgepluisd toch? Hahaha. Ik wil
ook nog even iets kwijt: ik had er veel
10. Heb je veel last van concurrentie? 19. Wat is je favoriete vakantiebelol aan om dit interview te mogen doen
Concurrentie is elkaar versterken. Juist
stemming?
en ik heb de stoute schoenen aangetrokje zwakheden opkrikken naar een beter Thailand was tot nu toe een van mijn
ken met de Oer-Express. Je weet wel,
resultaat zodat de ander naar je kan
mooiste landen. De cultuur en het gedat maffe gele karretje met het hunebed
kijken. Van ‘had ik het ook maar zo
loof in Boeddha en verschil in mensen
er bovenop. Ik ben daarbij tegen veel
gedaan’.
en de natuur. Prachtig land. Waar men
weerstand aan gelopen. En heb er veel
alles kan. En wat niet kan kijken ze af
van geleerd. Het is ook maatschappelijk
11. Of is dat juist goed?
van een ander en maken ze na.
een verantwoord iets met dank aan alle
Alles is goed. Juist de uitdaging aangaan.
vrijwilligers. Diepste respect ondanks
Niet bij de concurrent kijken, maar bij
20. Wat is je favoriete film?
de warmte, 37 graden, gewoon in het
jezelf.
Favoriete film, hmmm niks specifieks.
karretje stappen en toeteren en lol
Ik hou van actiefilms. Ik vind films met hebben. Laten we er met elkaar iets van
12. Wat kan er beter in je dorp?
The Rock of Silvester Stallone ook altijd maken. En ‘nee’ is geen oplossing. Een
Elkaar meer versterken. Saamhorigheid. leuk.
‘ja’ ervan te proberen maken. Met elkaar
En ik vind het een doodsteek dat we
trots zijn en ook op elkaar. Gun elkaar
geen club hebben die leuke activiteiten
het beste. (Door Gerry Grave)
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Bestuur Dorpsbelangen Borger bracht
werkbezoek project Markering Beekdal
Eeser Voorste Diep
De bestuursleden van Dorpsbelangen
Borger bracht een werkbezoek aan het
Beekdal tussen Borger en Ees. Het
project valt juridisch en organisatorisch
onder Dorpsbelangen Borger. De werkgroepleden en uitvoerende vrijwilligers
waren aanwezig en vertelden over de
voortgang. De (bijna) gerealiseerde landschapselementen werden met een wandeling bekeken. Voorzitter Jan Tingen van
Dorpsbelangen vond het samen met de
andere bestuursleden belangrijk om te
zien wat er door de werkgroep, allemaal
vrijwilligers, al gerealiseerd is.

een gebint en bij het doodlopende weg naar
de N34 komen parkeerplaatsen. De keien liggen er al. Verder komt er een uitkijktoren om
zo een mooi uitzicht over het beekdal, ook
Mandelanden, te krijgen. De definitieve plek
wordt nog bepaald.

De wandeling van de bestuursleden en
werkgroepleden ging verder naar het uitkijkplateau. Dit is inmiddels verbeterd in verband
met veel watertoeloop vanaf de weg bij
stortbuien. Ter hoogte van het uitkijkplateau
wordt de doorgaande weg gemarkeerd met
een ander profiel in de weg, die nu 60 km is.
De streep in het midden van de weg zal in
De opstapplek voor fietsers bij het kanaal
de toekomst weggehaald worden. Er wordt
was startpunt van het werkbezoek. Na de zo- veel gebruik gemaakt van het uitkijkplateau.
mervakantie worden de fietsende scholieren
Je kunt er even zitten en naar het stromende
benaderd om op daar op elkaar te wachten en beekje Eeser Voorste Diep kijken.
niet meer op de Eeserbrug te staan. Vervolgens ging het verder over het aangebrachte
Als laatste werden de werkzaamheden van de
wandelpad, dat binnenkort wordt geëgaliseerd natuurspeelplek bekeken. Het grondwerk is
en vast getrild, zodat het voor rolstoelgangers geschied en na de zomer wordt de inrichting
ook goed begaanbaar is.
afgewerkt door Het Drents Landschap. In
het gebied komt nog een kunstwerk van Chris
Bij de gedenkplek en stilteplek met de steen
Booth en een ooievaarsnest. De grootste
Ees 1945 werd stilgestaan. Het voornemen
financier is Leader. Het project wordt verder
is om in 2020 met de eerste herdenking te
ondersteund door Buurtvereniging ’t Lutbeginnen. Je kunt zitten op de steenkorven
keveen, Het Drents Landschap, Waterschap
en over het beekdal kijken. Voor het toeHunze en Aa’s, Gemeente Borger-Odoorn,
komstige natuurgebied tussen Eeserstraat en Hunzeproject en Geopark De Hondsrug. Het
N34 worden de plannen in september 2018
project zal eind 2019 gerealiseerd zijn.
gepresenteerd door Prolander, Het Drents
Landschap, Waterschap Hunze en Aa’s en
Het bestuur van Dorpsbelangen vond het een
gemeente Borger-Odoorn.
mooi en nuttig werkbezoek. Vooral omdat
het werk door vrijwilligers wordt uitgevoerd.
De wandeling ging verder over het net gerea- Na afloop van het bezoek werd bij de Eeserliseerde wandelbruggetje over het beekje. Een hof een drankje genuttigd.
prachtig resultaat dat beide wandelpaden met
elkaar verbindt. Aan het eind van het wanInformatie bij Jan Top, projectleider.
delpad komt in het bosje een zitplek onder
Kijk ook op www.dorpsbelangenborger.nl
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Van vrijdag 3 t/m zondag 5 augustus a.s. van 10.00 tot 18.00 uur

Gedenkwaardig Festival der Zoete Verleidingen
Het wordt een gedenkwaardige editie van het Festival der Zoete Verleidingen in het eerste weekend van
augustus, want het is de laatste keer dat het plaatsvindt in de voormalige theetuin van Marjolein Kleine.
De boerderij is verkocht en er wordt gezocht naar een
nieuwe locatie voor volgend jaar.

Dinsdag 31 juli 2018

Commissaris van de Koning
Jetta Klijnsma voelt zich echt
welkom in de Sociale
Huiskamer in Gasselternijveen

Zo’n 90 stands zorgen voor volop shopplezier. Er zijn dit
jaar veel nieuwe standhouders, waaronder meer taartenbakkers dan ooit. Er is nog meer aandacht voor glutenvrij en
vegan-patisserie, terwijl er ook meer workshops worden
aangeboden. Bekende koks en patissiers geven bakdemonstraties. Rutger van den Broek en Sarena Solari werden
bekend door het televisieprogramma Heel Holland Bakt en
zijn in Sleen aanwezig en patissier Ronald Reuvekamp van
banketbakkerij Lindeboom uit Zwolle laat op zondag zijn
kunsten zien. Dan is er Angela Dijksterhuis uit Hijken die
laat zien hoe je een lekkere taart bakt met het oergraan teff.
Ze verbouwt het graan zelf in haar woonplaats.

sten zijn er workshops. Wat te denken van gezonde taartjes
bakken, blubbercake maken of potten bakken. Op zaterdag
vindt een taartenbakwedstrijd plaats, waarvan de uiteindelijke Afgelopen dinsdag, 24 juli bracht de commissaris van de
Boomgaard
opbrengst naar het goede doel gaat. Dat is dit jaar de stichting Koning in de provincie Drenthe, mevrouw Jetta Klijnsma, een bezoek aan de Sociale Huiskamer in de Spil in
Rondom de boerderij, in de boomgaard, overal zijn stands te Opkikker, die zich inzet voor gezinnen met een ziek kind.
Gasselternijveen. De Sociale Huiskamer is een plek waar
vinden. Er zijn proeverijen van chocolade en wijn, theeleuten
(kwetsbare) ouderen elkaar kunnen ontmoeten en waar
kunnen de workshop theebeleving volgen en er zijn natuurlijk Het Festival der Zoete Verleidingen wordt gehouden van
ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan passende
bakbenodigdheden, serviesgoed en bakboeken te koop.
vrijdag 3 tot en met zondag 5 augustus van 10.00 tot 18.00
uur. Het festivalterrein is te vinden aan de Bommertsweg 2 in activiteiten. De Huiskamer is onderdeel van dorpscoöperatie De Brug.
Het festival is een typisch gezinsuitje, zo is wel gebleken uit
Sleen. De entree bedraagt voor volwassenen € 8,50, inclusief
een enquête onder bezoekers. De helft van het aantal bezoekoffie of thee. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar € 3,50,
Carla IJntema is activiteitenbegeleider in dienst van Welzijnskers komt vooral naar Sleen omdat het een leuk dagje uit is.
limonade inbegrepen.
organisatie Impuls. Zij coördineert De Huiskamer. “Dat de
Zo komen er veel jonge gezinnen, omdat er voor de kinderen
Huiskamer zo succesvol is komt mede doordat er 16 vrijwilveel te doen is. Er is theater en muziek, ook voor de jongMeer informatie is te vinden op www.festivalzoet.nl
ligers bij betrokken zijn die allemaal hun steentje bijdragen.
Daardoor is er veel aandacht voor de mensen en kan er naast
de passende activiteiten ook nog lekker met ze gekookt worden om zo de eigen regie en zelfredzaamheid nog een beetje
uit te dragen ” volgens IJntema.

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

Mevrouw Klijnsma was onder de indruk van de fijne sfeer en
voelde zich echt welkom. Dit was ook het geval nadat ze werd
beëdigd door Koning Willem-Alexander, vertelde ze aan de
deelnemers van de Huiskamer. Dat is belangrijk, mensen
hebben elkaar nodig en willen zich graag welkom voelen,
De bekende bakkersfamilie Giezen, vervenersfamilie Hadders, aldus mevrouw Klijnsma.
vroedvrouw mevr. de weduwe L. Haan-Sloots, timmergezel
Jan Nijboer en het bekende dorpsgezicht André Nap passeren
ondermeer het oeuvre van verhalenverteller Henk. Met gevoel Aan Hospice Veen en Wolden/
voor stijl, eerbied en discretie komt het verborgen verleden
Tineke Breiderhuis in Stadskanaal
van deze Valthermonders weer voor heel even voorzichtig
voor het voetlicht. Indachtig de wens van de organisatie, de
Stichting Cultuurhistorische Waarden in de Drentse Veenkoloniën.

Historische wandeling op Begraafplaats Valthermond-Oost
Op Vrijdagavond 17 augustus 2018 organiseert de
Stichting Cultuurhistorische Waarden in de Drentse
Veenkoloniën een historische wandeling op Begraafplaats Valthermond-Oost, Valtherdijk 2 voor in de
Valthermond. ‘s Avonds start de historische wandeling
om 19.00 uur bij de ingang van het lommerrijke en fraai
gelegen oude Kerkhof aan de oude Valtherdijk. Gids,
verhalenverteller, journalist, oud-gemeentevoorlichter en
oud-inwoner (geboren en getogen aan het Zuiderdiep
471) van Valthermond, Henk S. Haan, gaat u op verrassende wijze rondleiden langs bekende en onbekende
historische graven.
In totaal zijn het 588 graven, waarvan 46 geselecteerd zijn
door Henk en voorzitter Fenny Pak-van der Vlag, voorzitter
van voornoemde Stichting, met een bijzondere historie of
opmerkelijke achtergrond om over te vertellen. Zo bezoeken
wij de rustplaats van de plaatselijke weldoenster Aukje Wolf
en vroegere buurvrouw van Henk. Wij herinneren ons een
van de plaatselijke schoenmakers Eltjo Schmaal. Maar ook de
jonge moeder Janneke Vos (24) die met haar twee zoontjes
Pieter en Harmannus het leven liet tijdens de Grote Veenbrand in 1917. De gebroeders Keveling, grootgrondbezitters,
komen ter sprake. Dorpssmid Eerke Slikkers memoreren wij.

De wandeling is ten einde rond de zomerklok van 21.00 uur.
De toegang is gratis en voor deelname meldt u zich aan de
poort van begraafplaats Valthermond Oost om uiterlijk 19.00
uur. Graag uw komst vooraf aankondigen op info@vervenershuis.nl.

Kunstenaar Manuel
Claasen uit Gasselte
schenkt 2 schilderijen

Ook kunt u vooraf uw eventuele vragen of wensen kwijt bij
gids Henk (Sverre) Haan: henk.s.haan@gmail.com. Wij heten
u en de uwen van harte welkom op deze bijzondere wandeling met een markant tintje uit een deel van het bijzondere
verleden van ons mooie dorp Valthermond. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen met voorzitter Fenny Pak-van
der Vlag T 0599 - 66 21 54 of Henk S. Haan Verhalenverteller en Gids 06 10 90 70 85.

Hunebed Borger inspireert debuutroman Drouwenaar
Hunebedden blijven inspireren en niet alleen tot een
Hunebed Highway. Dat bewijst Drouwenaar Peter M.
Kuiper in zijn debuutroman ´De Godendochter´ die op
26 juli is verschenen bij uitgeverij Zilverspoor, een dag
voor zijn 44e verjaardag en daarmee het mooiste cadeau
dat hij kon wensen.

“Als kind lag ik ‘s avonds met een zaklampje onder de dekens
al te lezen in de boeken van Isaac Asimov. Ik groeide op in
Borger, waar we speelden bij de hunebedden. De verhalen die
je daarvan meekrijgt, stimuleren je fantasie.”

als slaven, maar daar kwam
een einde aan toen Atlantis
zonk en de straffen voor de
verraders tot aan het einde der
tijden zouden duren. Totdat de
godendochter werd ontdekt…
Helena woont sinds kort in
de oude stad Groningen, waar
ze aan het conservatorium
studeert en voor haar vriendin
en huisbaas Suzan werkt. Op
een winterse ochtend verandert haar leven voorgoed.
Suzan weet Helena net op tijd
te redden. Ze vluchten naar
Suzans vriend dr. Wo. Daar ontdekt ze wie ze werkelijk is en
begint de zoektocht, via het hunebed in Borger, naar de ‘oude
goden’. Het eeuwenoude gevecht tussen goed en kwaad blijkt
niet zo duidelijk te zijn als we zouden verwachten. Wie van de
oude goden kiest voor het goede en wie voor het kwaad…

Waar gaat het boek over?
Sinds het begin der tijden hebben de goden ons gebruikt

Het boek is nu verkrijgbaar bij Bruna Borger. Isbn:
9789463081153 | Prijs: 18,95.

Peter M. Kuiper is een Nederlandse schrijver, met liefde voor
science fiction, avonturen en thrillers. Zijn debuut is doorspekt met geschiedenis, complottheorieën, goden en aliens.
Hij neemt je op overtuigende wijze mee op avontuur. De geschiedenis van zijn eigen omgeving, Drenthe en Groningen,
verweeft hij op verrassende wijze in dit spannende verhaal
waarin het Hunebed een belangrijk startpunt is van het avontuur van de hoofdkarakters.

Beeldend kunstenaar Manuel Claasen uit Gasselte heeft
twee schilderijen geschonken aan Hospice Veen en
Wolden/Tineke Breiderhuis in Stadskanaal. Manuel
Claasen: Ik speelde al vaker met het idee om naast de
normale verkoop en verhuur van mijn werk, iets met een
goed doel te doen. Toen ik vernam dat in het hospice
al een werk van mij hing en dat men daar heel blij mee
was, leek het me een goed idee om meer werk te schenken.
Een drietal medewerkers zijn wezen kijken in het atelier in
Gasselte en hebben een keuze gemaakt uit de daar aanwezige
prachtige werken. Jacobien van der Pijl, coördinator in het
hospice, die de schilderijen afgelopen week in ontvangst nam,
zegt heel verheugd te zijn met de schenking. "het werk is
kleurrijk en er valt van alles in te ontdekken. voor onze gasten
kan het ontspannend en troostrijk zijn”.
Na de overdracht zijn de schilderijen onder het toeziende oog
van de meester opgehangen en is de schenkingsakte getekend.

