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Midden in de Samenleving!

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

Binnenste Buiten Festival en
Koesteegfeest in Borger
Komend weekend zijn er weer prachtige evenementen in Borger.
In het centrum van Borger presenteren de Ondernemers van Borger zich voor de tweede keer
buiten tijdens het Binnenste Buiten Festival. Voor de winkels staat een marktkraam en kunt u
terecht voor leuke aanbiedingen, actie’s en kunt u o.a. dingen proeven etc etc.
Lees verder op pagina 3 en pagina 17.

Voetbalvereniging Valthermond viert
alsnog 90-jarig jubileum

Eerste kavels van Fase 1
Zuiderdiep Nieuw-Buinen in
de verkoop
In nauwe samenwerking met Kral Westen Makelaardij
wordt op dinsdag 6 september van 17.00 uur tot 19.00
uur begonnen met de verkoop van kavels van Fase 1 aan
het Zuiderdiep in Nieuw-Buinen. Voor meer informatie
kan contact opgenomen worden met Kral Westen
Makelaardij.
Lees verder op pagina 9.
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Bewoners Langhieten
in Odoorn organiseren
opritverkoop
De bewoners van de straat Langhieten in Odoorn houden
zaterdag 27 augustus a.s. van 11:00 tot 16:00 uur een
opritverkoop.
Lees verder op pagina 7.

EK vierspannen en WK
paramennen 2023 in
Hippisch Centrum Exloo
Hippisch Centrum Exloo is van 23 tot en met 27 augustus
2023 gastheer van zowel het Europees Kampioenschap
vierspannen als het Wereldkampioenschap paramennen.
De internationale hippische sportfederatie FEI wees
onlangs beide internationale kampioenschappen toe aan
Exloo.
Lees verder op pagina 15.

Foto: Herman van Oost
Voetbalvereniging Valthermond staat zaterdag (27 augustus) volledig in het teken
van het 90-jarig bestaan. Aanvankelijk was het de bedoeling dat dit jubileum twee
jaar eerder al gevierd zou worden, toen gooide corona echter nadrukkelijk roet in
het eten. ‘Wij zijn van 1 augustus 1930’, vertelt Henk Smid, voorzitter van de club.
‘Twee jaar geleden was het door corona echter onmogelijk om iets te organiseren.
En hoewel een 90-jarig bestaan geen officieel jubileum is, hebben we gemeend er
nu twee jaar na dato alsnog bij stil te moeten staan.’
Interessant programma
Een commissie is de afgelopen maanden druk doende geweest om een interessant
programma samen te stellen. En dat is gelukt. ‘Ook nu hebben we gelukkig weer een
beroep kunnen doen op vrijwilligers, toch écht de kurk waar onze vereniging op drijft.
Ik denk dat we een heel
leuk programma hebben,
bedoeld voor leden en
oud-leden’, zegt Smid,
die ondertussen al weer
zestien jaar voorzitter
van de club is, een
absoluut clubrecord.
Lees verder op
pagina 11.

Gemeenteberichten Borger-Odoorn

% Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875 ZG Exloo
I www.borger-odoorn.nl
E gemeente@borger-odoorn.nl
T 14 0591 (werkdagen 8.30-16.30 uur)
Calamiteitentelefoon buiten kantooruren:
06 53 72 94 53
@gemeenteBO

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

% Afvalbrengpunt
Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

Afval & oud papier
’ Op vrijdag 26 augustus wordt oud papier
opgehaald in Valthermond.
Op zaterdag 27 augustus wordt oud papier
opgehaald in Buinerveen, Nieuw-Buinen
(Buinerveen tot Mondenweg), Bronneger,
Bronnegerveen, Drouwen, Drouwenerveen,
Ees, Eesergroen, 1e Exloërmond,
2e Exloërmond en Exloërveen.

% www.borger-odoorn.nl/afval

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

Voor de vluchtelingen uit Oekraïne die in
onze gemeente worden opgevangen, zijn
wij op zoek naar heren- en damesﬁetsen.
Normaal en kleiner formaat. Hebt u
een ﬁets staan die u niet meer gebruikt?
En mogen wij deze hebben voor de
Oekraïners? Bel dan met 06-46221634.
U mag de ﬁets(en) brengen, maar wij
kunnen ze ook ophalen.
Herfst- en winterkleding

Herstraten Eilandenweg Buinen
Op maandag 22 augustus starten we
met de werkzaamheden aan een gedeelte van de Eilandenweg. De bestaande
stenen gaan we vervangen door nieuwe
betonstenen. Ook de berm gaan we
afwerken. Het duurt ongeveer tot eind
september.
Bereikbaarheid

Doorgaand verkeer gaan we omleiding via
de Gorenweg.

Vragen

Aannemer J.L. Smit Grond- en Straatwerk
uit Drouwenermond voert het werk uit.
Hebt u vragen over de uitvoering, bereikbaarheid of planning van de werkzaamheden? Neem dan contact op met aannemer
Smit, telefonisch te bereiken op T (0599)
700 297 of E info@jlsmitgrondenstraatwerk.nl. Voor vragen aan de gemeente kunt
u terecht bij onze toezichthouder Marcel
Kappen via T 14 0591.

Hebt u warme dames-/herenkleding
voor de herfst en de winter over voor
de Oekraïense vluchtelingen in onze
gemeente? Dan kunt u dit daar naar de
Ruilgoederenbank brengen. Het adres is
Industrieweg 25 in Nieuw-Buinen.
Openingstijden

Vanaf maandag 29 augustus
gaan we een gedeelte van de
Kanaalstraat opnieuw bestraten. De bestaande stenen
gaan we vervangen door nieuwe betonstenen. Ook krijgt de
kruising met de Bosweg een
andere kleur zodat het meer
opvalt.

Om de bereikbaarheid zo goed
mogelijk te houden gaan we in
fases te werk. Het duurt ongeveer tot halverwege november.
Het weer kan hier invloed op
hebben.
Vragen

Aannemer KMK Infra uit Een
voert het werk uit.

Boom we
in de stra

Maandag: 9.00-12.00 & 13.00-15.30 uur
Dinsdag: gesloten
Woensdag: 13.00-15.30 uur
Donderdag: 9.00-12.00 & 13.00-15.30 uur
Vrijdag:
gesloten

Herstraten Kanaalstraat Eeserveen
Hebt u vragen over de uitvoering
of planning van de werkzaamheden? Neem dan contact op
met uitvoerder B. Kemkers van
KMK Infra, T 06-46206881,
E b.kemkers@kmkinfra.nl.
Voor vragen aan de gemeente
kunt u terecht bij onze toezichthouder Marcel Kappen via
T 14 0591.

Evenement bij
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!

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

Bereikbaarheid

De weg is voor doorgaand
verkeer gestremd. Een
omleiding is aangegeven.

%

’ Deze week (22 – 26 augustus) wordt het
PMD-afval ingezameld.
Volgende week (29 augustus – 2 september)
wordt de grijze container geleegd.

Oproep: fietsen en
kleding voor Oekraïners

%

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

Beperk de verspreiding van het coronavirus

%

% Gemeentehuis

%

Contact

%
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Berichten over uw buurt

29-03-16 15:15

Zó weet j

’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we officieel in ons elektronisch gemeenteblad.
Deze ‘berichten over uw buurt’ kunt u bekijken via www.borger-odoorn.nl/overuwbuurt.
’ Hieronder vindt u de titels van de berichten over uw buurt van vorige week.
Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen, ons elektronisch gemeenteblad is leidend.
’ Wilt u nieuwe berichten over uw buurt per e-mail ontvangen? Meld u dan aan op
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

www.overuwbuu

e-mailservi

’ Hebt u thuis geen internetverbinding en wilt u toch meer weten over een besluit? Bel ons dan via telefoonnummer 14 0591. We kunnen u dan meer informatie geven of een afspraak maken om op het gemeentehuis
stukken in te zien.
’ Bent u het niet eens met een besluit? Kijk dan op www.borger-odoorn.nl/bezwaar.

WEEK 33
’ 19-08-2022, Verleende omgevingsvergunning:
Odoorn, Exloërweg 11, het vervangen van de signing
en handelsreclame in verband met de overname
van de supermarkt
’ 19-08-2022, Verleende omgevingsvergunning:
Drouwenermond, Noorderblokken 3A, het uitbreiden
van een bedrijfspand
’ 19-08-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Drouwenermond, Zuiderdiep 35, het kappen van een
Walnotenboom
’ 19-08-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Valthermond, Zuiderdiep 501, het kappen van een Es
’ 19-08-2022, Verleende omgevingsvergunning: 2e
Exloërmond, Zuiderdiep 43, het plaatsen van een
schuur met overkapping
’ 19-08-2022, Gemeente Borger-Odoorn, voorgenomen verkoop van grond
’ 19-08-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Valthermond, Zuiderdiep 409, het wijzigen van de
bestemming van 'bedrijf' naar 'wonen'
’ 18-08-2022, Verlenging beslistermijn: Exloo,
Valtherweg 35, het slopen en herbouwen van een
kapschuur
’ 17-08-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Valthermond, Noorderdiep 109, het kappen van een
boom in de voortuin
’ 17-08-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Odoorn, Paasbergen 1, het kappen van twee
risicobomen in het bosperceel
’ 16-08-2022, Bestemmingsplan ‘Hippisch centrum
en Golfpark Exloo’

% www.borger-odoorn.nl
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’ 16-08-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Valthermond, Noorderdiep 375, het kappen van een
Kastanje
’ 15-08-2022, Verleende evenementenvergunning:
Exloo, Hoofdstraat 58A, organiseren van culturele en
sportieve activiteiten, (verleend 11-08-2022)
’ 15-08-2022, Verleende omgevingsvergunning:
Borger, Hoofdstraat (plein) organiseren van beach
volleybal, Z2022-007469 (verleend 11-08-2022)
’ 15-08-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Exloërveen, Boermastreek 9, het oprichten van een
ecologische woning en schuur
’ 15-08-2022, Verleende evenementenvergunning:
Exloo, Hoofdstraat 58A, organiseren van een loterij,
(verleend 10-08-2022)
’ 12-08-2022, Verleende omgevingsvergunning:
Nieuw-Buinen, Zuiderdiep 25, het plaatsen van een
stacaravan voor de duur van ongeveer een jaar
’ 12-08-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Valthe, nabij Schaapskuilweg, het z.s.m. dempen
van besmette poelen en nieuwe poelen graven ten
behoeve van natuurherstel
’ 12-08-2022, Verlenging beslistermijn, Drouwenermond, Noorderblokken 3A, het uitbreiden van een
bedrijfspand
’ 12-08-2022, Verleende omgevingsvergunning:
Odoorn, Torenweg 18, het plaatsen van 14 zonnepanelen in veldopstelling
’ 12-08-2022, Verleende omgevingsvergunning:
Borger-Odoorn, langs de provinciale wegen N379 en
N374, het vellen van 10 bomen
$
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Boerenrock Festival 2022 ondanks kleine
smet een groot succes

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)
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Afgelopen weekend vond het Boerenrock Festival weer plaats in Drouwenermond.
Het hele festival werd groter opgezet dan de vorige edities. Zo was de camping
vergroot naar vierduizend kampeerplekken en werden er over het hele weekend gezien
vijftigduizend mensen verwacht op het boerenland in Drouwenermond.
Positief
'We kijken positief terug', begint een bijna
afgebrande Bjorn van der Veen op de laatste
dag van het festival. 'Het was een fantastische
volle hut. Als je zaterdagavond bij Mooi Wark
keek, dan zag je dat het hele veld gewoon vol
stond. Ook alle tenten waren vol.'
Niet alleen op het muziekplein was een goede
sfeer. Ook op de camping en bij de racebaan
was het erg gezellig. 'Op de camping was een
goede sfeer. We hebben mooie races gehad
en de trekker trek was fantastisch. We hebben
heel veel mensen gesproken die tevreden het
festivalterrein verlieten.'
Donderdag- en vrijdagavond werd er veel
gedanst op het festivalterrein. Zo stonden
DJ Paul Elstak en de 538 DJ's on tour op
donderdagavond het podium. Vrijdagochtend
hadden de eerste bezoekers al geen stem
meer. Voor degene die nog wel mee konden
zingen, stonden op vrijdagavond Evert
Baptist, Jannes, Bökkers en Mentel Theo op
het podium, waardoor er zaterdagochtend
toch echt aan de keelsnoepjes begonnen
moest worden.
Mart Hoogkamer
Ondertussen heeft heel Nederland kennis
kunnen maken met het festival, want
landelijke media hebben geschreven over het

optreden van Mart Hoogkamer in de ApresSki tent op het festival. 'We zouden afsluiten
met een optreden van Mart Hoogkamer, maar
we hebben denk ik het record van maar liefst
drie seconden dat hij gezongen heeft', aldus
de organisator.
Ondanks afspraken die gemaakt zijn met
het management omtrent beveiliging,
lukte het niet om Mart's optreden veilig te
stellen. Van der Veen: 'Vooraf werden er al
afspraken gemaakt met het management van
Hoogkamer over het bier gooien en Mart
heeft aangegeven gewoon te komen en ervoor
te gaan.'
Tiktok Tammo
Zondag was van de grimmige sfeer weinig
meer te zien. De familiedag was een groot
succes en groot en klein stond bij het
optreden van Tiktok Tammo te kijken. De
kinderen zongen de eigen nummers van
Tammo mee en de ouderen zongen de
nummers van Ede Staal mee.

Open Huis Dorpshuis
Borger

'Boeren geven nooit op!'
Zondag werd het festival afgesloten met een
schuimparty. Alle vijfhonderd vrijwilligers
konden zich in het schuim storten. En dat
kleine smetje… Van der Veen: 'We zijn en
blijven boerenrockers en boeren geven nooit
op!' (Week in Week uit /Rutger Breider)

Nieuwsgierig naar alle activiteiten in het dorpshuis ? Kom
gezellig langs en laat u verrassen. Iedereen is welkom tussen
10.00 uur – 15.00 uur. Zie ook de advertentie elders in deze
Week in Week uit.

Ondernemers in Borger organiseren voor
de tweede keer het Borger Binnenste
Buiten Festival
De ondernemersvereniging Borger organiseert op zaterdag 27 augustus a.s. voor de
tweede keer het Borger Binnenste Buiten Festival in het centrum van Borger van 12.00
tot 17.00 uur.
In 2019 vond de eerste editie plaats, maar
door de welbekende reden kon het de
afgelopen jaren niet doorgaan. Verschillende
ondernemers presenteren zich voor hun
winkel of horecabedrijf. Deelnemende
ondernemers zijn te herkennen aan de

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

bekende marktkramen met het geel/witte dak.
Hierin bieden ze leuke aanbiedingen aan, kun
je dingen proeven enzovoort. Al met al één
en al gezelligheid in het mooie centrum van
Borger.

a.s. Zaterdag 3 september organiseert Dorpshuis
Borger een open huis in het Hunzehuys aan de
Molenstraat 3F in Borger.

GEVRAAGD
Een flinke hulp voor de vele werkzaamheden
op de camping en de boerderij.
H. Seubers
Strengenweg 6 | Borger
0599 - 23 49 25

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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Wijkagenten
Wijkagenten Borger-Odoorn zijn
bereikbaar via 0900-8844 of politiebureau Exloo (open: maandag
t.m. vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur,
aangifte alleen op afspraak). Wijkagenten in Borger-Odoorn zijn:
Hans Walvius. hans.walvius@
politie.nl: Gebied: Valthermond, 2e
Valthermond, Zandberg, 1e Exloermond, 2e Exloermond, Boermastreek, Exloerveen.
Arjan Katerberg. arjan.katerberg@
politie.nl. Gebied: Nieuw-Buinen,
Buinerveen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Bronnegerveen.
Kobie Eefting. kobie.eefting@
politie.nl. Gebied: Borger, Bronneger,
Drouwen, Buinen, Ees , Westdorp,
Eesergroen en Ellertshaar.
Tel. 0900-8844.
Gebied: Odoorn, Valthe, Klijndijk,
Exloo, Odoornerveen.

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

Adverteren
in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
Weekenddiensten
Ziekenhuis
Refaja Stadskanaal: 0599 - 654 654
Scheper Ziekenhuis Emmen:
0591 - 691 911.
Voor afspraken (0591) 691 111
Huisartsen
Borger-Odoorn, Valther- en
Exloërmonden, Schoonoord e.o.
Spoedgevallen na 17.00 uur en ‘s
weekends: 0900-1120112.
Tandartsen
Borger/Rolde/Gieten/
Gasselte/Westerbork/Beilen:
Tel: 0900-1012345.
Apotheken Info: 0599-238465
Overige hulpdiensten
Alarm 112
Politie 0900-8844
Overlijden 0800-0242526
Storing el./gas 0800-3366112
Storing water 0591-854200 of
0592-854545
Storing CV: 0599-235909
Storing kabel 0800-0221475
Verloskundige 0592-263060
SOS tel. hulp 0900-0767
Kindertelefoon 0800-0432
Tegen haar wil 0592-347444
Psycholoog 0599-234056
Homeopaat 0599-236088
GGD 0591-656565
Thuiszorg Icare 0522-279748
Samenzorg Thuis- en Kraam-zorg
Nrd-Ned 0900-8998801
Info- en klachtenbureau Gezondheidszorg 0592-243707
Vrijw. thuishulp 0591-585554
Dierenartsen 0591-513151
Dierenbescherming en
Dierenambulance 0900-0245
Diergeneeskundig Centrum ZuidOost Drenthe te Sleen 0591-361368
Zorgkompas Odoorn
(0591) 580271
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Kerkdiensten
Borger
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
Dhr. K. van der Vlist. Openlucht
dienst in het openluchttheater aan de
Hunebedstraat: www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang
Westeresstraat): Meer info op:
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 28 augustus 2022: Vanwege
het mooie weer een Buitendienst 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. L. Roersma.
Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
Dhr. H. Dijkstra.
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja,
Drentse Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan,
09.30 uur: ds. Mellema.
Baptistengemeente: Meer info op
baptisten-nieuwbuinen.nl
Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn
Zondag 11 september, aanvang 10.00
uur. Voorganger: Ds. Menso Rappoldt
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 Bapt. kerk, ds. G. de Klein.
Valthe
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
B. Broers, Nieuw-Weerdinge.
Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.0 uur:
Gert Stap.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
B. Broers, Nieuw-Weerdinge.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 09.30 uur: ds.
A.J. Wouda.
R.K. Statie Gieten.
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Weekend 27/28 augustus is er geen kerkdienst in de Sint
Josephkerk te Zandberg. Woensdag 31
augustus, 9.00 uur, Eucharistieviering,
celebr. pastoor J.E.B. Deuling. 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 21
augustus om 9.30 u. ds. A. Lagendijk
uit Onstwedde. Zondagavond 21 augustus om 19.00 u. ds. proponent J.W.
Bassie uit Groningen.

Zondag 28 augustus (toer)fietsen, MTB-tocht en wandelen vanuit Valthe

Stichting Goede Doelen Valthe geeft donatie aan
Amref Flying Doctors
Fanatieke mountainbiker Kees
van den Bosch uit Sleen neemt
van 3 tot en met 10 september
deel aan de African Classic in
Kenyia. Deze African Classic is
een mountainbiketocht, maar
niet zó maar een doorsnee
mountainbiketocht. Nee, het is
een bijna barre tocht waarbij je
op je MTB in 7 dagen tijd 400km
en maar liefst 4.000 hoogtemeters
overbrugt.
Kees van den Bosch: “Ik ga dit
avontuur aan om door middel van een
eigen sponsorplan zoveel mogelijk
geld in te zamelen voor Amref Flying
Doctors. Zij verrichten in Africa op
een uitstekende manier levensreddend
werk. En daar zie ik dan ook graag 7
dagen voor af ”.
Bestuurslid Ruurd Huizenga van
Stichting Goede Doelen Valthe:
“Wij vinden het echt enorm stoer
dat Kees samen met zijn MTB op
deze manier het gevecht aangaat
met de natuur. Aangezien wij op 28
augustus naast onze (fiets)toertocht
en wandelen tevens een mooie MTBtocht organiseren leek het ons een
prima idee om Kees als steuntje in
de rug met een cheque van €250 te
verblijden.

Bestuurslid Ruurd Huizenga overhandigt cheque aan MTB-er Kees van den Bosch
Amref Flying Doctors begon in
1957 als Flying Doctors of East
Africa. Artsen vlogen naar afgelegen
en moeilijk bereikbare gebieden in
Afrika om mensen medische zorg te
verlenen.
Anno 2022 is Amref Flying
Doctors de grootste Afrikaanse
gezondheidsorganisatie. Zo vliegen

ze nog steeds naar moeilijk bereikbare
gebieden. Maar ze doen méér.
Amref Flying Doctors wil dat
mensen in Afrika gezond zijn én
blijven. Daarom geven ze lokaal
medisch personeel een opleiding en
bijscholing. Ook leren ze mensen hoe
zij gezond kunnen leven en hoe zij die
kennis kunnen delen in hun dorp.

6
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a.s. Zaterdag van 11.00 – 16.00 uur

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

Stichting Kinderparadijs in
2e Exloërmond organiseert
rommelmarkt in 2e Exloërmond
Stichting Kinderparadijs in 2e Exloërmond organiseert op zaterdag 3 september
a.s. een rommelmarkt van 10.00 – 14.00 uur. Iedereen is dan van harte welkom in
de Geert Teisstraat in het dorp.
Naast de rommelmarkt is er ook een springkussen, zijn er heerlijke hamburgers
verkrijgbaar en is er natuurlijk een verloting met mooie prijzen.

Door Regio Drenthe van de Diabetesvereniging

Natuurwandeling vanuit Drouwen

Regio Drenthe van de Diabetesvereniging Nederland organiseert elke 3e zaterdag
in de maand een natuur- of stadswandeling van circa 5 km vanuit een plaats in
Drenthe.
Wil je meewandelen en met lotgenoten ervaringen uitwisselen? Meld je dan aan via
onderstaand e-mail adres. Na afloop gaan we samen een kopje koffie/thee drinken. Voor
leden is meewandelen gratis, niet leden betalen een bijdrage van € 3,-. De eerstkomende
wandeling is een natuurwandeling vanuit Drouwen.
Datum: Zaterdag 17 september 2022. Tijd: 10.30 uur. Start locatie: Parkeerplaats
Alinghoek, Alinghoek 16A, 9533 PE Drouwen. Aanmelden bij Gerda van der Velds,
E-mail: dvndrenthe@hotmail.com Tel: 06 – 13 40 67 19.

Bridgecursus voor beginners
start in september
Bridgeclub Borger organiseert wederom een beginnerscursus bridge in 12 lessen
vanaf 13 september. In de week van 11 september start de beginnerscursus. De
cursus van 12 lessen wordt wekelijks gegeven van 19.15 – 21.45 uur in het MFA
Hunzehuys te Borger.
De eerste 4 lessen zijn op dinsdagavond en daarna zijn de lessen op woensdagavond .
Herman Scheltinga, gediplomeerde bridgedocent, van de Nederlandse
Bridgebond,verzorgt de lessen.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Sjef Heeren van Bridgeclub Borger,
(06-51526770) of bij de docent 06-16802713 en op Bridgeclub Borger.

Dinsdag 23 augustus 2022
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"Zo richting sluiting verandert de winkel iedere dag"

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

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

De laatste weken van de fysieke locatie van Geerts Warenhuis
zijn ingegaan. Er komen veel mensen nog even kijken, verhalen
ophalen en snuffelen tussen de mooie aanbiedingen. De afgelopen
weken zag de winkel er bijna dagelijks anders uit. Voorraad wordt
opnieuw gerangschikt, de producten uit de kelder hebben een
plaats gekregen in de winkel en een heleboel producten zijn ook al
uitverkocht.
Jan Geerts: “Mooi om te zien hoe
mensen dankbaar zijn voor de rol en
functie die we jaren hebben gehad. We
krijgen veel hartverwarmende reacties.
Daartussen zit ook wel een lach en een
traan, omdat mensen het wel zullen
gaan missen, onze ‘winkel van sinkel’”.
De afgelopen weken is er al veel
veranderd. Zo is bijna al het speelgoed
inmiddels door de jonge generatie ‘op
de kop getikt’. En met 50% korting
op alle producten in de winkel is het
ook echt leuk winkelen. Ankie Geerts:
“Soms is het zelfs zo verrassend dat
mensen aan de kassa gewoon de korting
weigeren en pertinent de volle pond
willen betalen, omdat ze ons nog de
laatste omzet gunnen. Dat doet echt
iets met je. Natuurlijk geven we juist
korting om ons afscheid te vieren en
willen we juist dat mensen nog kunnen
profiteren van onze mooie producten.”.
De komende week zal alle voorraad uit
de winkel worden verkocht. Iedereen

is uitgenodigd om nog even
langs te komen voor een
huishoudelijk artikel, een boek,
een wenskaart, een antieke
vaas, een schoonmaak artikel
of iets uit de drogisterij.
Vanaf 31 augustus sluiten
dan definitief de deuren van
Geerts Warenhuis. Dan komt
er na de bouw en opening
in 1979 een einde aan een
tijdperk. Wat er dan in het pand
komt qua voorziening is nog
onduidelijk. “Dat is aan de
nieuwe eigenaar, maar we zien
dat vol vertrouwen tegemoet”,
aldus Jan Geerts. “Voor ons
breekt een nieuwe ‘hybride’ tijd
aan van werken en genieten. Want we
blijven doorgaan met ons digitale, online
warenhuis op www.geertswarenhuis.
nl en kunnen via die weg nog mooie
serviezen, pannen en huishoudelijke
artikelen blijven verzenden naar de
mensen thuis”.

Openingstijden van Geerts Warenhuis
aan de Zuiderhoofdstraat 9 in Exloo
zijn maandag tot en met zaterdag van
08:30 - 18:00 uur. Van harte welkom om
nog even wat voordeel mee te pakken
en nog even het oude vertrouwde gevoel
te komen beleven.

De vakantie is zo weer voorbij voor gymgroep Borger
Voor gymgroep Borger is de vakantie bijna weer voorbij. De hechte
gymgroep is nu nog met vakantie, maar vanaf maandag 29 augustus gaan
we weer beginnen.
De groep is blij dat na de coronatijd
weer volop gesport kan worden. Dat
gebeurt op de maandagavond vanaf
half 7 (oudere dames), half 8 (55+
dames) en om half 9 (heren) onder
leiding van Wieneke Boelens in het
kleine zaaltje naast sporthal De Koel.

oefeningen bedenkt die ieder op zijn of
haar eigen niveau of tempo kan doen.
Heb je zin om na de zomervakantie een
sportieve activiteit op te pakken? Je bent
altijd welkom op één van bovenstaande
tijden in het sportzaaltje naast De Koel.

Wieneke slaagt erin om elke week een
sportuurtje vol afwisseling te verzorgen.
Zo wordt er een warming up op muziek
gedaan, gevolgd door spieroefeningen
En wil je alvast wat meer informatie?
en een spel. De heren spelen elke
Dan kun je bellen naar Rini (06 10 78 90
week na de training nog een potje
45) of naar Ko (0599 21 22 19).
volleybal. Het leuke is dat Wieneke altijd

De Herfstwandeling in- en rond 2e Exloërmond
ReumActief en Fysiotherapie Musselkanaal organiseren op 17 september
De Herfstwandeling in 2e Exloërmond. De Herfstwandeling is de derde
wandeling van het vier seizoenen wandelcircuit in de Drentse Monden en
in de Kanaalstreek. De wandeling is voor iedereen toegankelijk, ook voor
mensen met fysieke of verstandelijke beperkingen.
De afstanden die gelopen kunnen
worden zijn 3, 5, 10 of 15 km. Aan
de 3 km kunnen ook gebruikers van
een rolstoel of rollator deelnemen en
is gratis begeleiding toegestaan. De
starttijden vanaf de Hunsowhal in
Tweede Exloërmond zijn: 15 km tussen
09.00 en 11.00 uur, 10 km tussen 09.30
en 12.00 uur, 5 km tussen 10.00 en
13.00 uur en de 3 km tussen 11.00 en
13.00 uur. De routes van de 5, 10 en
15 km lopen o.a. door het bos langs
de visvijver. De deelnemers die 15 km
zullen afleggen, komen ook door het
Aukje Wolf Park in Valthermond.
De voorinschrijving via de website
www.reumactief.info is inmiddels

gestart. Na-inschrijving is op 17
september mogelijk vanaf 09.00 uur
in de kantine van de Hunsowhal,
Zuiderdiep 33 in Tweede Exloërmond.
Ook wandelaars die aan de
Lentewandeling in Ter Apelkanaal en/
of de Zomerwandeling in Stadskanaal
hebben deelgenomen, dienen zich
opnieuw aan te melden en te betalen.
Het inschrijfgeld voor alle afstanden
bedraagt bij voorinschrijving € 5,00
inclusief een consumptie na afloop.
Kinderen t/m 12 jaar betalen € 3,00 en
worden na afloop op ranja getrakteerd.
De kosten van de na-inschrijving
bedragen bij volwassenen € 6,00 en
voor kinderen t/m 12 jaar € 3,00.

Betaling kan met contant geld of met
de pinpas worden voldaan. Deelnemers
die hebben deelgenomen aan de
Lentewandeling in Ter Apelkanaal
en/ of aan de Zomerwandeling in
Stadskanaal, dienen hun stempelkaart
voor aanvang van de wandeling af te
geven bij de inschrijving.
Na terugkomst ontvangen de
deelnemers de stempelkaart
terug en krijgen dan tevens een
consumptiemuntje.
De laatste wandeling in 2022 in het
circuit is de Winterwandeling op 17
december in Nieuw Buinen. Het
Dorpshuis in de Noorderbreedte is
daar dan de inschrijf- en startlocatie.
Voor nadere informatie kunt u op
werkdagen tussen10.00-16.00 uur
contact opnemen met Anita Sanders,
06 – 25 31 20 09 of mail naar:
info@reumactief.info
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Eerste kavels van Fase 1 Zuiderdiep Nieuw-Buinen in de
verkoop

NIEUW-BUINEN – In nauwe samenwerking met Kral Westen Makelaardij
wordt op dinsdag 6 september van 17.00 uur tot 19.00 uur begonnen met
de verkoop van kavels van Fase 1 aan het Zuiderdiep in Nieuw-Buinen.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Kral Westen
Makelaardij. De aftrap zal overigens plaatsvinden aan het Zuiderdiep in
Nieuw-Buinen, op de locatie zelf dus.
‘De Wissel’ ideaal geschikt voor
woningbouw
De verkoop van de eerste kavels kunnen
gerust als een mijlpaal beschouwd
worden. Al vanaf 2005 waren er
namelijk serieuze plannen om de
agrarische activiteiten uit het lint van
het dorp te halen, iets dat in 2012 echt
gestalte kreeg. Vanaf dat moment
kregen agrarische bedrijven een plaats
in het buitengebied van het dorp. De
vrijgekomen locaties zijn vervolgens in
samenwerking met de gemeente BorgerOdoorn ontwikkeld. De focus lag
daarbij op het ontwikkelen van locaties
die in harmonie met de omgeving
zijn. ‘De Wissel’ aan het Zuiderdiep
bleek vervolgens ideaal geschikt voor
woningbouw.

Landelijk, groen en ruim plan
De ondernemers Jansen en
Hogendoorn zijn vervolgens in 2018
concreet in gesprek gegaan met de
gemeente over de uitwerking van de
woningbouwplannen. Uit onderzoek
bleek dat er zeker behoefte is aan
nieuwbouw in Nieuw-Buinen.
Vervolgens adviseerde de gemeente
om woningen voor verschillende
doelgroepen aan te gaan bieden. Daarna
is een start gemaakt aan de uitwerking
van een landelijk, groen en ruim plan.
Uitgelezen kans om een droomhuis
te realiseren
Binnenkort – op dinsdag 6 septemberkunnen de eerste kavels van Fase 1
aan het Zuiderdiep daadwerkelijk

Voetbaltoernooi bij GKC in Gasselte
Het Drouwenerzandtoernooi wordt a.s. zaterdagavond weer gespeeld op de
voetbalvelden in Gasselte bij GKC.
Iedereen is van harte welkom op
het tweede team van Gasselternijveen.
‘Hoogte der Heide’ om te komen kijken. Aanvang van de eerste wedstrijd is om
De deelnemende ploegen zijn GKC,
18.50 uur.
Borger, SETA uit Musselkanaal en

te koop aangeboden worden. Het
betreft hier vier twee-onder-één-kap
woningen en zes vrijstaande woningen.
Belangstellenden hebben de vrijheid
in het type woning dat gebouwd
wordt. Juist vanwege de schaarste aan
bouwkavels is dit een uitgelezen kans
om een droomhuis te realiseren.
(Week in Week uit/Harrie Meiringh)

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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IJS 9,PR .99
24
€

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

Dinsdag 23 augustus 2022

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN
UW AUTO!!

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

JS 9,I
PR .99
16
€

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 .99
16
€

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 9,PR .89
41
€

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

IJS 9,PR .99
14
€

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 .39
27
€

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

IJS 9,PR .69
23
€

IJS 9,PR .99
30
€

TOYOTA C-HR 1.2 Turbo Dynamic navi/
clima/18”LM
November 2016 - Wit metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
66.148 km - Nieuwprijs: €29.840,IJS ,PR .699
9
€

FIAT PANDA 1.2 Popstar
51kW (70PK) - Mei 2017
Wit metallic - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 50.696 km

IJS 9,PR .89
18
€

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

IJS 9,PR .99
11
€

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

IJS 9,PR .99
13
€

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

IJS 9,PR .99
17
€

OPEL CROSSLAND X 1.2 T Innovation navi/clima/cruise
Januari 2018 - Wit/Zwart - Half
leder - Benzine - Handgeschakeld
77.668 km - Nieuwprijs: €29.220,-

IJS 9,PR .99
32
€

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

BMW 1-serie - 118i Automaat
High Exec. navi/leder/17”LM /
clima/camera
Juli 2020 - Zwart metallic - Leder
Benzine - Automaat - 38.934 km
Nieuwprijs: €43.220,-

IJS 9,PR .99
13
€

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 9,PR .99
23
€

OPEL GRANDLAND X 1.2 T Innovation navi/clima/18”LM
Juli 2019 - Donker grijs - Half leder
Benzine - Handgeschakeld
43.574 km - Nieuwprijs: €37.620,-

IJS ,PR .899
9
€

VOLKSWAGEN UP! 1.0 BMT move
up! airco
Augustus 2017 - Wit - Stof - Benzine
Handgeschaked - 52.984 km
Nieuwprijs: €14.550,-
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Voetbalvereniging Valthermond viert alsnog 90-jarig
jubileum

Jaarlijkse dorpsbarbecue in
2e Exloërmond
De traditie om de opening van het seizoen met een
dorpsbarbecue te starten, willen ze in 2e Exloërmond
graag in ere houden. Na de vakanties kan men elkaar
weer ontmoeten onder het genot van een hapje en een
drankje.
Zaterdag 27 augustus vindt de jaarlijkse dorpsbarbecue plaats
bij het dorpshuis. Opgeven kan tot vrijdag 26 augustus a.s. op
dorpshuis2emond@outlook.com of even bellen met 0599 20 26 09.
De kosten zijn € 15,00 per persoon en opgeven is
noodzakelijk in verband met de inkoop en om eventuele
dieetwensen door te geven. Aanvang: 16.30 uur en iedereen is
van harte welkom.

Voetbalvereniging Valthermond staat
zaterdag (27 augustus) volledig in
het teken van het 90-jarig bestaan.
Aanvankelijk was het de bedoeling
dat dit jubileum twee jaar eerder al
gevierd zou worden, toen gooide
corona echter nadrukkelijk roet in
het eten. ‘Wij zijn van 1 augustus
1930’, vertelt Henk Smid, voorzitter
van de club. ‘Twee jaar geleden was
het door corona echter onmogelijk
om iets te organiseren. En hoewel
een 90-jarig bestaan geen officieel
jubileum is, hebben we gemeend er
nu twee jaar na dato alsnog bij stil te
moeten staan.’
Interessant programma
Een commissie is de afgelopen
maanden druk doende geweest om een
interessant programma samen te stellen.
En dat is gelukt. ‘Ook nu hebben we
gelukkig weer een beroep kunnen doen
op vrijwilligers, toch écht de kurk waar
onze vereniging op drijft. Ik denk dat
we een heel leuk programma hebben,
bedoeld voor leden en oud-leden’, zegt
Smid, die ondertussen al weer zestien
jaar voorzitter van de club is, een
absoluut clubrecord.
Stabiele club met een prachtige
accommodatie
Smid roemt zijn club. ‘We zijn een

zeer stabiele club met een prachtige
accommodatie. De organisatie staat
als een huis en ook sportief mogen
we beslist niet klagen. Natuurlijk
was het mislopen van promotie het
afgelopen seizoen naar de eerste klasse
een teleurstelling. In mijn periode als
voorzitter zou ik toch nog graag een
keer met de club willen promoveren.
Dat moet dit jaar dus maar gebeuren’,
lacht Smid.

Foto: Herman van Oost

Programma zaterdag 27 augustus:
13.00-16.00 uur: Sport en spel voor de
jeugd tot en met zeventien jaar
14.30-18.30 uur: Fototentoonstelling in
de kantine met een hapje en een drankje
20.00-01.00 uur: Feestavond met DJ
Kevin Platen

Eerste hulp, iedereen kan het leren!

EHBO-vereniging in Valthe geeft beginnerscursus EHBO
EHBO-vereniging Valthe e.o. start bij voldoende deelname met een
beginnerscursus EHBO (start in oktober, examen in januari 2023).

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

Al bijna 48 jaar is EHBO-vereniging
Valthe e.o. actief in het verzorgen van
EHBO-opleidingen en herhalingslessen.
Regelmatig proberen we een nieuwe
opleiding te starten. Hierbij worden
de cursisten door gediplomeerde
docenten voorbereid op het examen,
dat volgens de normen van het Oranje
Kruis wordt afgenomen. Als partner
van de Hartstichting verzorgen wij ook
reanimatiecursussen.
Met een EHBO-diploma op zak staat
u niet meer met lege handen bij een
ongeval, maar bent u in staat op een
juiste wijze eerste hulp te verlenen. Op
uw werk, op straat, maar ook thuis. U
leert bijvoorbeeld wat u moet doen als
iemand zich in zijn vinger snijdt, zich bij
het uitstappen uit de bus verstapt of in
de rij bij de kassa in elkaar zakt. Ook is

opgeven via: www.cursuskiezer.ehbo.nl,
www.ehbovalthe.nl

het gebruik van de AED en reanimatie
een belangrijk onderdeel van de EHBO
cursus.
De cursus omvat 12 lessen die in
de avonduren worden gegeven. De
lessen bestaan uit theorie, afgewisseld
met praktische oefeningen. Aan het
eind van de cursus doet u examen.
Als u daarvoor slaagt, hebt u het
diploma behaald en kunt u op de
juiste manier eerste hulp bieden. De
kosten worden veelal vergoed door uw
ziektekostenverzekering!
Voor nadere info kunt u contact
opnemen met Harm Weerman, 0591 –
34 65 98 (na 18.00 uur).
Mocht u interesse hebben in het volgen
van een EHBO-cursus dan kunt u zich

Het boek werd gepresenteerd in bistro ‘De Wilde Kers’ in Eeserveen

Geslaagde boekpresentatie door Reinder Sanders
De 79-jarige Reinder Sanders, oud-leerkracht van de hervormde
school Tange-Alteveer, maar al meer dan 50 jaar in Slagharen/
Schuinesloot wonend, geeft weer een boek uit.
Binnenkort verschijnt het vervolg
van zijn boek ‘Het huis bij de
paal’ dat 12 jaar geleden in 2010
uitkwam. Heel toepasselijk is het
getiteld ‘Het huis bij de paal (deel
2)’ omdat het doorgaat met waar
deel 1 stopt.
Als ondertitel ‘De weg naar
volwassenheid’. Het eerste deel
eindigde met het verlaten van
de lagere school in De Kiel
Schoonoord. Het vervolg gaat over
de periode voortgezet onderwijs in
Borger aan de Ulo (nu Het Esdal
College).

Hoe hij opgroeide in die tijd, in
het gezin maar ook daarbuiten met
vrienden. Daarna de vervolgstudie
aan de Christelijke Kweekschool
in Emmen, wat toch weer een heel
andere wereld was.

hij met vrouw en 3 kinderen
naar Slagharen. Aan de school in
Schuinesloot zou hij blijven tot
2004.

Ze woonden eerst een paar jaar op
de Braamberg, daarna in Lutten
en tenslotte in Schuinesloot. Het
moment van verhuizen naar de
onderwijzerswoning in Schuinesloot
is de laatste gebeurtenis in het boek.
Daarna de perioden als leerkracht
Oorspronkelijk was het boek
in Tange-Alteveer en kort in
bedoeld voor de leden van zijn
Marknesse en Onstwedde. Uitvoerig inmiddels grote gezin. Maar het is
gaat hij aan de hand van zorgvuldig ook leuk om te lezen door vrienden,
bewaarde foto’s zijn herinneringen
familie, kennissen, oud-klasgenoten,
uitdiepen. Ook van zijn persoonlijke collega’s of geïnteresseerden.
belevenissen maakt hij geen geheim.
In Tange-Alteveer stichtte hij
Op dinsdag 16 augustus werd
een gezin en woonde en werkte
het boek gepresenteerd in bistro
daar tot 1970. Daarna verhuisde
‘De Wilde Kers’ in Eeserveen.

Bestellen van het boek kan via mail,
hetoalemeestershuus@home.nl
De kosten voor het boek zijn
€ 20 incl. verzendkosten en als u

het ergens wilt afhalen dan kost het
boek 15 euro. (Week in Week uit/
Harrie Meiringh)
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De Vrouwen
van Nu afd.
Borger is een
vereniging
die al vanaf
1935 bestaat
De doelstelling van
onze vereniging is
o.a. participeren
in de hedendaagse
maatschappij, de
persoonlijke ontwikkeling
bevorderen, creativiteit
ontplooien en elkaar
ontmoeten. Dit gebeurt
o.a. door interessante
lezingen die maandelijks
worden aangeboden.
Met elkaar naar musea
gaan of met een groep
te wandelen, fietsen
of tuinieren. Ook
wordt jaarlijks een reis
aangeboden en is er een
alleenstaanden en een
agrarische commissie die
van alles organiseren.

Dinsdag 23 augustus 2022

Verbijsterd en verdrietig zijn wij
na het plotseling overlijden van onze
zeer goede vriend

Roelof Joling
In gedachten zijn wij bij Lammy en haar familie
“Voor altijd in ons hart”
Nico en Greetje Lander

Met grote droefenis hebben we kennis genomen van het
plotselinge overlijden van ons erelid

Dag Buurman Roelof,

Roelof Joling
Met respect en waardering denken we terug aan alles wat
Roelof voor SV Borger heeft betekend.

Bedankt... voor de gesprekken,
gezelligheid en alle goede zorgen.
Rust zacht.

We verliezen in hem een markante persoonlijkheid, een echte
clubman én een trouwe supporter.

Erik en Yvette
Bibi en Maxx

We wensen Lammy, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte
en kracht om dit verlies, juist op een voor jullie als gezin
zo moeilijk moment, te kunnen dragen.

Er zijn ca 85 leden,
voornamelijk uit Borger
maar ook wel uit omliggende
dorpen. De avonden worden
gehouden in “het Anker”
te Borger. Op 7 september komt bijv. Hans Jalving vertellen
over zijn belevenissen tijdens de opnames van de film Bartje
waar hij in meespeelde. En in november komt het bedrijf
“Akkervarken” uit Valtermond ons vertellen over hun
bedrijfsvoering.

Bestuur en leden SV Borger

Wanneer je interesse hebt om lid te worden mag je altijd 2
avonden bezoeken voordat je lid wordt.
Wil je een avond bezoeken, neem dan even kontakt op met
de voorzitter, Lucie Jalving of secretaresse Marian Velzel.
Mailadres: jvelzel@home.nl of luciejalving@gmail.com of via
telefoon 0599 - 23 57 71.

Ons bereikte het droevige bericht
dat plotseling is overleden onze buurman

Roelof Joling
Wij wensen Lammy, de kinderen en de
kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.

Na een kort ziekbed is plotseling overleden onze
medebewoner van de Naoberhof

Buren Eeserstraat

Dhr. Rorije
We wensen de familie veel sterkte
in deze moeilijke tijd.
Bewoners van de Naoberhof

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

Met mooie herinneringen nemen wij afscheid
van onze vrolijke vriend

Henk Eefting
Wij gaan jou missen.
Margje en kinderen heel veel sterkte gewenst.
Henk en Jantje Seubers
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Zondag 28 augustus 10.00-16.00 uur

Zomerfair Atelier "De Tuinkamer" in
Valthermond

Op zondag 28 augustus organiseert Monique Westra voor de derde keer een fair op
het eigen terrein van Atelier "De Tuinkamer". Inmiddels is de fair uitgegroeid van 35
naar 55 kramen. Er is van alles te beleven tijdens de fair.
Zo is er verkoop van veel huis- en
tuindecoraties, planten, vachten, sieraden,
schilderijen, brocante en nog veel meer om
op te noemen. Ook aan de inwendige mens
wordt gedacht. Er staan kramen met lekkere
soepen, cupcakes en heerlijke broodjes. Live-

muziek zorgt ervoor dat de fair een genot zal
zijn voor alle zintuigen.
De toegang is gratis! Open van 10.00 tot
16.00 uur. Atelier "De Tuinkamer" vindt u
aan het Zuiderdiep 478 te Valthermond.
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Uitgaan in Borger kán: Base34
Wat is Base34?
Base34 is hét nieuwe dance concept van
Borger. Het maandelijks terugkerende
evenement wordt gehouden in de grote kerk
in het centrum. Op Instagram zijn ze te
volgen op @Base34Borger

De doelgroep zijn jongeren tussen de 12
en 25 jaar. Podium34: “We willen dat de
jongeren uit de gemeente Borger-Odoorn
ook uit kunnen gaan. In samenwerking met

de gemeente, The Bake Shop en DJ’s gaan
we dit elke laatste zaterdag van de maand
organiseren.”
Passie
De gepassioneerde DJ’s Thyzr (Thijs Dahler)
en RemQ(Remco Slomp) uit Emmen waren
direct enthousiast. Thyzr: “Podium34
belde mij eerder dit jaar op over een nieuw
uitgaansconcept. Omdat ik weet hoe goed
Stichting The Bake Shop is in evenementen
organiseren zei ik natuurlijk direct ja!” Ook
RemQ had er direct vertrouwen in: “Dit
wordt groots, mark my words!” Beide DJ’s
draaien zowel moombathon, urban als
techhouse (maar op verzoek ook dance en
disco).
Kom jij ook?
De tickets vind je in het evenement op de
Facebookpagina van Podium34

EK vierspannen en WK paramennen 2023
in Hippisch Centrum Exloo
Hippisch Centrum Exloo is van 23 tot en met 27 augustus 2023 gastheer van zowel het
Europees Kampioenschap vierspannen als het Wereldkampioenschap paramennen.
De internationale hippische sportfederatie FEI wees onlangs beide internationale
kampioenschappen toe aan Exloo.

“Wij hebben een aantal jaren geleden
Geschiedenis
met succes de jaarlijkse internationale
In de ruim 50-jarige geschiedenis van het
menwedstrijd in Exloo nieuw leven
EK vierspannen is het de tweede keer dat
ingeblazen. Deze wedstrijd vormt een
Nederland gastheer is van dit kampioenschap.
belangrijk evenement op de kalender van
In 2011 werd het EK na 20 jaar afwezigheid
Hippisch Centrum Exloo. Wij willen graag
georganiseerd in Breda. Tweevoudig
doorgroeien en we hebben al een aantal
Europees Kampioen Bram Chardon
kampioenschappen van andere disciplines
(Schipluiden) zal in 2023 in Exloo een gooi
op onze naam staan. De organisatie van
doen naar zijn derde Europese gouden
het EK vierspannen past uitstekend in
medaille op rij.
onze visie om Hippisch Centrum Exloo,
de provincie Drenthe en de vierspansport
De paramenners streden al vaker in
Op zaterdag 3 september zijn alle inwoners van Exloo en de Boermastreek –
in Nederland extra op de kaart te zetten.
Nederland om de WK-medailles. In 2006,
volwassenen én jeugd - van harte welkom op Golfpark Exloo om kennis te maken
Het WK paramennen vormt een perfecte
2010, 2012, 2016 en 2018 boden diverse
met de golfsport en met de club. Tussen 14.00 en 16.00 uur verzorgen PGAaanvulling op dit EK aangezien wij in Exloo
Nederlandse organisaties een platform
golfprofessionals en instructeurs diverse clinics. Bezoekers kunnen op de driving
ook al ieder jaar de paramenners ontvangen
voor het WK paramennen. Drievoudig
range hun swing oefenen en leren chippen en putten op de chipping & putting area.
en wij de paramensport een zeer warm hart
Wereldkampioene Grade 2 Francisca den
Na het oefenen worden een paar echte holes gespeeld, zodat de golfervaring compleet toedragen,” vertelt Lieuwe Koopmans van
Elzen (Drouwenerveen) hoopt volgend jaar
is. Als klap op de vuurpijl vallen er ook nog prijzen te winnen bij de Golfchallenge.
het organisatiecomité.
kans te maken om voor eigen publiek haar
Een snel en uitdagend spel, waarbij de deelnemers proberen golfballen door op
vierde wereldtitel op rij binnen te slepen.
afstand geplaatste ringen te spelen.
Terrein uitgebreid
Om het EK en het WK optimaal te kunnen
Voorproefje
Aanmelden voor de gratis
range, een gezellig restaurant met
faciliteren, worden de wedstrijdterreinen
Vroeg in het seizoen, van 23 tot en met 26
golfmiddag op zaterdag 3 september
mooi terras en een golfschool waar uitgebreid en geheel opnieuw ingedeeld. De
maart 2023, wordt er op de terreinen van
kan via www.golfparkexloo.nl/openPGA-professionals diverse soorten bestaande marathonhindernissen worden
Hippisch Centrum Exloo een internationale
dagen-golfpark-exloo/ Spontaan
lessen en clinics verzorgen. In het
deels vervangen en verplaatst.
menwedstrijd voor alle rubrieken
langskomen op de dag zelf mag ook.
clubhuis zijn kleedkamers met
georganiseerd.
douches en er is een kleine golfshop waar
Golfpark Exloo is wellicht nog een
ook een golfset, buggy of trolley gehuurd
onbekende buurman, maar zeker de moeite
kan worden. Kom kijken en maak kennis
waard om te leren kennen. Het golfpark
met Golfpark Exloo: de plek waar golf en
beschikt over een parkachtige, uitdagende
gezelligheid samen komen!
18-holes golfbaan met mooie vergezichten
De traditie om de opening van het seizoen met een deze barbecue te starten, willen
en is technisch aantrekkelijk voor golfers van N.B. Deze dag is mede mogelijk gemaakt
we graag in ere houden. Na de vakanties kunnen we elkaar weer ontmoeten onder
elk spelniveau. Er zijn uitstekende (oefen)
door een subsidie van het Gebiedsfonds
het genot van een hapje en een drankje.
faciliteiten, waaronder een verlichte driving
Zonnepark Exloosche Landen.

Gratis golfen voor Exelders!

Dorpshuis 2e Exloërmond is weer
geopend

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

Fietstocht vanuit 2e Exloërmond
Op vrijdag 26 augustus organiseert Petra van den Bosch, combicoach Sport van de
gemeente een fietstocht vanuit 2e Exloërmond. Fietsen is heerlijk en gezond en met
de hei in bloei is het helemaal genieten.
Fietstocht
De route van ongeveer 32 km loopt voor het
grootste gedeelte via fietsknooppunten. De
tocht kan individueel gereden worden maar
als u het prettig vindt om onder begeleiding
in een groepje te fietsen dan is dat ook
mogelijk. Er kan tussen 13.00 en 13.15 uur
vertrokken worden vanaf de Hunsowhal in
2e Exloërmond. (Zuiderdiep 33, 9571 BB 2e
Exloërmond). De groep vertrekt om 13.15
uur.

Aanmelden
Lijkt het u leuk om deel te nemen aan
deze fietstocht, meld u zich dan vóór 25
augustus aan bij Petra van den Bosch,
p.vandenbosch@borger-odoorn.nl, Tel.nr: 06
– 11 39 43 01.
Deelname is gratis alleen consumpties
onderweg zijn voor eigen rekening. Vermeld
bij opgave naam, woonplaats en (mobiel)
telefoonnummer.

Zaterdag 27 augustus vindt weer de jaarlijkse
dorpsbarbecue plaats bij het dorpshuis.
Opgeven kan tot en met 25 augustus op
dorpshuis2emond@outlook.com of op 0599202609.
De kosten zijn € 15,00 per persoon en
opgeven is noodzakelijk in verband met de
inkoop en om eventuele dieetwensen door te
geven. Aanvang: 16.30 uur en iedereen is van
harte welkom.
Op donderdag is de koffiemorgen Met
Elkaor! Een gezellige ochtend van
ontmoeting, gesprek en activiteit. Voor

iedereen toegankelijk, we starten om 10.00
uur.
25-8: sjoelen, 1-9: quizzen, 8 -9: tea topics
(vragenspel). Kosten zijn € 2,50 voor de
consumpties.
Vanaf 21 september start Samen Eten
weer op de woensdag om de 2 weken.
Opgeven is noodzakelijk en kan nu al via
dorpshuis2emond@outlook.com of op 0599202609.
Op 24 september is er weer een Bingo in het
dorpshuis.

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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Geslaagde zwem- en fietstocht langs zwembaden Exloo,
Valthermond en Nieuw-Buinen
Er werd op woensdag 17 augustus een
zwem- en fietstocht gehouden langs
de zwembaden in Exloo, Valthermond
en Nieuw-Buinen. Ondanks het wat
tegenvallende bezoekersaantal vanwege
het weer, zat de sfeer er goed in.

Op de fiets gingen de deelnemers de drie

Binnenste Buiten
Festival en
Koesteegfeest in
Borger
Komend weekend zijn er weer prachtige
evenementen in Borger.

Door Eline Lohman
De totale route was ongeveer tussen
de 50 en 60 kilometer, verdeeld in drie
etappes, namelijk over de drie zwembaden.
Henk Smit: “Een grote groep uit NieuwBuinen voerde de groep aan. Vanaf
Exloo en Valthermond waren er geen
deelnemers, waarschijnlijk door het weer.
Doordat er wat regen en onweer werd
voorspeld, hadden we daar afzeggingen.
Het totale bezoekersaantal was daardoor
ook lager dan de editie in 2019, met nu
25 deelnemers. Een beetje jammer dat er
minder mensen meededen, maar voor de
rest was het een hele leuke dag.”

Dinsdag 23 augustus 2022

In het centrum van Borger presenteren de
Ondernemers van Borger zich voor de tweede keer
buiten tijdens het Binnenste Buiten Festival
Voor de winkels staat een marktkraam en kunt u
terecht voor leuke aanbiedingen, actie’s en kunt u
o.a. dingen proeven etc etc.
zwembaden af. Onderweg konden ze
opdrachten uitvoeren. De familie Kroeze
uit Schoonebeek heeft zoals altijd weer
de route uitgezet. Het was een succes,
blikt Henk terug: ,,Al met al was de
zwem- en fietstocht weer geslaagd. Altijd
wel eigenlijk. Hoe dat komt? De meeste
mensen vinden fietsen leuk, er is veel groen
te vinden in de omgeving en er zijn goede
fietspaden in de regio. Dan doen mensen
graag mee, merken we. Het mooie van

het evenement is dat deelnemers kennis
kunnen maken met de zwembaden en als
ze dat willen, dan kunnen ze er even in
springen. Dat werd ook wel gedaan door
mensen. Maar niets was verplicht; alleen
fietsen was uiteraard ook prima. Jong en
oud deed mee en genoot van een natje en
een droogje bij de zwembaden. Er kon op
de terrassen gepauzeerd worden, om weer
energie te verzamelen voor de volgende
etappe.”

‘s Avonds staat het wereldberoemde Koesteegfeest
eindelijk weer op het programma. Het is een
bijzondere editie want het wordt voor de 25e keer
georganiseerd. Het feest in de Koesteeg is altijd een
weerzien van vele
bekenden na de vakantie. Het programma begint
om 20.30 uur in de Koesteeg.

Alzheimer Café opent
in Borger-Odoorn
In september start in gemeente BorgerOdoorn het Alzheimer Café. Een Alzheimer
Café is een plek om lotgenoten te ontmoeten
en biedt informatie, gezelligheid en
verrassende ontmoetingen. De bijeenkomsten
zijn bedoeld voor mensen met dementie
of geheugenproblemen, hun naasten,
mantelzorgers en belangstellenden.
Elke eerste woensdag van de maand wordt het
Alzheimer Café georganiseerd in het dorpshuis in
Exloo aan de Hoofdstraat 58A.
Opening door wethouder Huijing
De diagnose dementie is zeer ingrijpend en roept
veel emoties en vragen op. Dan kan het helpen om
ervaringen uit te wisselen, lotgenoten te ontmoeten
en van elkaar te leren. Op woensdag 7 september
vindt om 19.30 uur de officiële opening plaats door
wethouder Ankie Huijing.
Elke keer een ander thema
Elke bijeenkomst heeft een ander thema. In
september is dat ‘Dementie en de rol van de
mantelzorger’. In de maanden daarna zijn de
thema’s: Dementie of de mens?, Dementie en
bewegen en ‘Wat doet de casemanager dementie?.
De bijeenkomsten zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Inloop is vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis en
aanmelden vooraf is niet nodig.
Wilt u informatie over het Alzheimer Café BorgerOdoorn? Neemt u dan contact op met: Petra
van den Bosch, tel.nr: 06 – 11 39 43 01 Mail:
p.vandenbosch@borger-odoorn.nl
Ben je zorgprofessional? Dan graag vooraf checken
bij Petra van den Bosch of er plek is om het café bij
te wonen.

Clubnieuws
sv Borger
Woensdag 24 augustus 2022
19:30 Borger ZO2
VCG
20:00 Jong Borger
GRC Za1
Donderdag 25 augustus 2022
20:00 Borger ZA1
Annen 1
Zaterdag 27 augustus 2022
09:00 Borger JO13-1 Sweel JO13-1
11:15 Borger JO17-1 Annen JO17-1
11:15 Borger JO15-1 SC Stadskanaal JO15-2
Maandag 29 augustus 2022
18:00 Borger JO13-1 SC Stadskanaal JO13-2
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Gezien op de dorpsbrunch in Exloo
- Zondag 21 augustusDinsdag
202223 augustus 2022
Foto's: Herman van Oost
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DanS auditie voor demonstratieteam in Gieten
Dansschool Out of Control
en Studio DanS hebben de
handen ineen geslagen om een
demonstratieteam op te zetten.
Om dit team vorm te gaan
geven zal een auditie worden
gehouden op 11 september.
Deze auditie is voor iedereen.
Ervaring op het gebied van
Klassiek, Jazz of Modern ballet
is dan ook niet noodzakelijk.
Op deze manier willen de
dansscholen iedereen die
gemotiveerd is en inzet heeft
stimuleren om deel te nemen
aan de auditie.
Het demoteam zal in verschillende
dansdisciplines shows
ontwikkelen, o.a Streetdance,
Hip Hop, theater-/musicaldans,
Latin, Salsa en Top 40 muziek. De
choreografie voor de auditie en
shows zal worden verzorgd door
Jerry Vredenborg.
De auditie is niet alleen voor de
leerlingen van dansscholen, maar
voor alle jeugd van de basis- en

middelbare scholen die meer uit
zichzelf willen halen met dans.
De auditie zelf is laagdrempelig
opgezet. De deelnemers zullen
tijdens de auditie als groep
danspassen aangeleerd krijgen
die ze daarna als groep zullen
gaan uitvoeren voor een jury. Na
de auditie zal de uitslag bekend

worden gemaakt en zullen de
deelnemers direct weten of ze
in het showteam zitten of niet.
Op zondagmiddag 18 september
zullen de lessen van het team gaan
beginnen.
Voor meer informatie en
inschrijving: www.outofcontrol.nu

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

Te bestellen via henniestokker@hotmail.com

Verrassende Drents-talige Novelle van
Hennie Stokker-Stadman uit Exloo
Hennie Stokker-Stadman uit Exloo en Jan Bruins uit
Dedemsvaart, twee schrijvers, twee Novelles in één boek. In
het Huus van de Taol in Beilen is een Novelle in het Drents
gepresenteerd. Twee schrijvers, Jan Bruins uit Dedemsvaart en
Hennie Stokker-Stadman uit Exloo hebben een bijzonder verhaal
neer gezet. Beide zijn al jaren lid van een schrijfwerk-club bij het
Huus van de Taol. In deze club werkt men met opdrachten. Zoals
het schrijven van verhalen en gedichten met een bepaald thema.
Tijdens de Coronapandemie is
het idee ontstaan om een grote
opdracht te maken. Een Novelle,
deze moest als uitgangspunt een
historisch figuur hebben en voor
een deel afspelen in Drenthe. De
afronding van het verhaal moest
plaatsvinden in de huidige tijd.

Hennie Stokker-Stadman uit
Exloo heeft het verhaal ‘De
Nachtegaal’ geschreven. In dit
verhaal zet ze gebeurtenissen van
medewerkers in de zorg af tegen
de ontwikkelingen in de verpleging
die door mensen als Florence
Nightingale opgezet zijn.

Er kwam veel onderzoekswerk aan
te pas. Een hele uitdaging! Van de
vijftien leden zijn er uiteindelijk
twee schrijvers overgebleven
om de opdracht te voltooien.
Jan Bruins heeft het verhaal ‘De
Vluchteling’ geschreven. Hierin
volgt de persoon Nelson Mandela
een uitdagende weg van Rwanda,
Oost-Afrika naar het Drentse land.
Dit is op een niet alledaagse, maar
boeiende manier beschreven.

In het verhaal worden afwisselend
de ontwikkelingen van twee
generaties beschreven. De periode
van Florence Nightingale en het
hedendaagse Corona tijdperk. De
problemen waar men tegen aan
loopt, maar ook het leven naast de
zorg speelt een rol.
Zoals liefdes, jaloezie en wat daar
zoal bij hoort. De schrijvers delen
ieder op een eigentijdse manier

het leven van Nelson Mandela en
Florence Nightingale met de
lezer. Het Drents-talige boek,
€10.00, is verkrijgbaar bij het Huus
van de Taol, of via
henniestokker@hotmail.com

Reactie ingezonden artikel over
Zwerfafval
N.a.v. de ingezonden brief
over zwerfafval afgelopen
week in de wiwu toch
even een bericht. Onlangs
hebben wij als camping
en vakantiewoning
Holmhoeve een bank met
afvalbak bij ons terrein
geplaatst. Hiervan wordt
veel gebruik gemaakt
door passerende toeristen.
Samen met de bank en
afvalbak die Plaatselijk Belang Eeserveen verderop aan de Bosweg heeft geplaatst scheelt
dit veel zwerfafval. Wellicht een idee voor andere campinghouders in onze gemeente...
Mvg. Toon Robben Eeserveen | info@holmhoeve.nl

Uitslagen Bridgeclub Borger
Uitslag 10e Zomerdrive 16 Augustus jl. Bridgeclub Borger.
A-lijn
1. Ans de Jong & Sicco de Jong
2. Ellen Roeper & Johannes Sijbom
3. Klaas Middelburg & Berend Uneken
4. Roelie Roossien & Els Mikkers
5. Rob Bouman & Theo Gloudemans
6. Jan Rosing & Jelle Zwanenburg

59,50%
58,81%
57,62%
56,76 %
56,24%
55,71%

16 Augustus was de laatste Zomerdrive van 2022. Het nieuwe seizoen van
onze Bridgeclub begint weer op 5 September a.s.
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D’Exels Festival 2022 ging van start met een bijeenkomst voor ondernemers uit
Exloo en omgeving

Dit jaar werd voor de tweede keer het D’Exels Festival in Exloo georganiseerd, een festival voor en door
inwoners en ondernemers van Exloo en omgeving. Ondersteund door het dorpshuis, de dorpsraad, verschillende
verenigingen, stichtingen en ondernemers.
Het programma begon donderdagavond met de officiële
opening die verricht werd door Jeroen Hartsuiker, wethouder
Ondernemerschap, Mobiliteit en Duurzaamheid in de
gemeente Borger-Odoorn. Verschillende cultuursectoren in
de gemeente gaven een presentatie waarin ze onder andere
hun aanbod onder de aandacht brachten, de cultuuragenda
werd gepresenteerd en ondernemers gingen daarna met
elkaar in gesprek over hoe ze daar het beste op in zouden
kunnen spelen om zo samen voor nog meer belangstelling
en bekendheid te kunnen zorgen. Namens de gemeente was
ook wethouder Henk Zwiep aanwezig en vanuit de gemeente
werd aangegeven dat men graag met ondernemers in gesprek
wil gaan over ideeën en wensen die er onder hen leven.
Tijdens de bijeenkomst werd ook de organisatie van de
Prummelweek aangekondigd. De week van 14 tot 25 oktober
aanstaande zal helemaal in het teken staan van de bekende
architect Klaas Prummel. De door hem ontworpen panden in
de gemeente zullen worden uitgelicht en in de kijker worden
gezet en naar aanleiding van die aankondiging gingen de
ondernemers dan ook gelijk met elkaar brainstormen over
hoe ze daar samen een groot succes van zouden kunnen
maken, een mooi voorbeeld van saamhorigheid.
Kinderen bakken D’Exels lekkere pannenkoeken tijdens
de Pannenkoekenwedstrijd
Vrijdag stond in het teken van activiteiten voor kinderen en
hun ouders. De hele middag en avond was er van alles te
doen voor kinderen van alle leeftijden en het was daardoor
gezellig druk rondom het dorpshuis.
Vanaf drie uur ’s middags waren de kinderen welkom tijdens
de knutselmiddag te komen knippen, plakken en kleuren.
Onder enthousiaste begeleiding van de aanwezige vrijwilligers
ontstonden de mooiste kunstwerken. Daarna, zo rond een
uur of vijf, was het de beurt aan de kinderen van 10 tot 13
jaar oud om te strijden om de titel ‘Pannenkoekenkoning(in)
van Exloo’. Deze wedstrijd werd, net als het D’Exels festival,
voor de tweede keer georganiseerd en er werd een eerste,
tweede en derde prijs voor meest lekkere en creatieve
pannenkoek uitgereikt. De jury bestond uit Lindsay Haak en
Imca Krakau en er deden in totaal 10 kinderen mee aan de
wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd bleef er trouwens geen
pannenkoek over, deze werden allemaal met veel genoegen
door ouders, broertjes en zusjes en vrienden en familieleden

opgegeten. De deelnemende kinderen gingen met een mooie
beker en leuke prijzen naar huis die allemaal ter beschikking
gesteld waren door de Landwinkel.

van ca 4 ha, verspreid over de noordelijke provincies en een
stukje Duitsland. De deskundige gids vertelde over LOFAR,
astronomie en de natuur en belangstellenden werden door
vrijwilligers van dorpsbelangen en Ekotours vanaf het
dorpshuis naar het gebied gebracht en gehaald.

De brunch bracht dorpelingen en Oekraïners samen
Kende vroeger iedereen elkaar in een dorp, tegenwoordig
Na het eten van de pannenkoeken kon iedereen direct door
is dat niet meer vanzelfsprekend. Dat heeft verschillende
naar het volgende onderdeel van de avond, namelijk de
oorzaken, men is niet meer alleen druk met werk en eigen
oud Hollandse spelletjes. Deze spelletjes zorgden voor veel
gezin maar vanwege corona zijn we elkaar de laatste tijd ook
vermaak bij de kinderen én hun ouders en met wat licht en
een beetje uit het oog verloren. Om dorpelingen weer samen
muziek erbij was het nog tot in de late avond erg gezellig rond te brengen organiseerde D’Exels Exloo daarom zondag de
het dorpshuis.
brunch die bedoeld was voor de inwoners van Exloo maar
waarvoor ze ook alle Oekraïners uitnodigden die er tijdelijk
Voor ieder wat wils op de culturele markt
opgevangen worden.
Vond de eerste editie van het D’Exels festival nog plaats op
een andere locatie in het dorp, dit jaar koos de organisatie
“De brunch werd verzorgd door Vrouwen van Nu,
voor het dorpshuis en de ruimte er omheen te gebruiken.
samen met het dorpshuis”, vertelt Arnold van der Holst,
Daar vond ook de culturele markt plaats, de markt die
hij is eindverantwoordelijke voor de organisatie van het
voor ieder wat wils te bieden had en dan ook voor veel
D’Exels festival. “Een mooi voorbeeld van wat we met
belangstelling zorgde.
veel vrijwilligers kunnen bereiken. Dat geldt overigens voor
alle activiteiten van de afgelopen dagen, er zijn binnen de
De keuze voor deze locatie lag niet alleen redelijk voor de
organisatie verschillende werkgroepen die allemaal hun
hand maar was ook nog eens erg praktisch, alle voorzieningen steentje bijgedragen hebben en samen hebben ze ervoor
zoals stroom en catering waren bijvoorbeeld in de buurt
gezorgd dat alles op rolletjes verliep.”
aanwezig. De tent werd gezellig aangekleed met lampjes,
stoelen en tafels met een bloemetje erop en dat zorgde niet
Wilde men deelnemen aan de brunch dan moest men zich
alleen voor meer ruimte maar ook voor meer sfeer. De
even opgeven en uiteindelijk deden ruim 120 mensen dat.
culturele markt was bedoeld als markt waarop alle organisaties Voor hen waren de tafels in de tent voor het dorpshuis gedekt
en verenigingen op het gebied van cultuur zich voor mochten en de brunch in buffetvorm stond in het dorpshuis voor hen
stellen en hun programma voor de komende tijd aan
klaar. “Het was een erg geslaagde brunch, het was gezellig
bezoekers konden presenteren. Zo waren de Schaopendansers en er werden veel contacten gelegd”, aldus Arnold. “Onze
aanwezig, zij traden op maar gaven ook uitleg over de kleding wens om mensen uit het dorp weer kennis met elkaar te laten
die ze droegen. Muziekshool Verhart was er en zij hadden
maken is daarom denk ik ook uitgekomen.”
verschillende muziekinstrumenten meegenomen die mochten
worden uitgeprobeerd, Klassiek in ’t Veen presenteerde
De wandelgroep organiseerde zondag nog een wandelhun programma voor de komende tijd en ook Pand 405 uit
en fietstocht in Exloo en het buitengebied. Er waren
Valthermond liet zien wat men te bieden heeft. In de tent
verschillende routes uitgezet en de laatste wandelaars kwamen
werd, behalve door de Shaopendansers, ook nog opgetreden
zo rond 8 uur ’s avonds terug bij het dorpshuis. “We zijn
door onder andere Helene Neijmeijer.
tevreden en kijken terug op een aantal hele mooie dagen”,
vertelt Arnold. “Vandaag was overigens ook de trekking van
Ook was het voor geïnteresseerden mogelijk om samen
de loten waarop de prijzen vielen die door de ondernemers
met een gids het LOFAR gebied te bezoeken. LOFAR is de
uit Exloo en omgeving ter beschikking werden gesteld. Mocht
grootste radiotelescoop ter wereld en bestaat uit ongeveer
men die gemist hebben, we zullen de uitslag nog in deze krant
25.000 kleine antennes die geplaatst werden in een centraal
publiceren. Ook is er volgend weekend nog de Drive-in-show.
gebied van 320 ha bij het Achterste Diep, een bovenloop
De feesttent blijft nog een week staan voor dit feest voor jong
van de Hunze nabij Exloo en Buinen, in de gemeente
en oud.” (Week in Week uit / Miranda Wolters)
Borger-Odoorn. Verder zijn er 45 kleinere antennestations
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Maak kennis met Natuurbegraafplaats Laude

De eerstvolgende rondleidingen zullen zijn op zondag
28 augustus om 11:00 uur en 14:00 uur.
Aanmelden voor de rondleiding kan via
natuurbegraafplaatslaude.nl.
Uiteraard bent u van harte welkom bij de rondleiding, maar
als u liever op een ander moment de natuurbegraafplaats wil
bezoeken of een persoonlijke afspraak wilt, is dat natuurlijk
ook mogelijk. Wij zijn 7 dagen per week aanwezig.
Neem gerust contact met ons op.
Na een voorbereiding van enige jaren is de nieuwe natuurbegraafplaats in Laude afgelopen juni van start gegaan.
Diverse medewerkers namen eind juni een grote groep belangstellenden mee met een rondleiding door het
natuurgebied. De belangstelling voor een laatste rustplaats in een bijzonder gebied was groot.
Natuur voor altijd
Bij natuurbegraven staat de natuur voorop, de kist of mand
bestaat uit natuurlijke materialen. Bovendien komt een deel
van de betaalde grafrechten ten goede aan natuurbeheer.
Locatiebeheerder Janny Boonstra: “Ons doel is dat dit voor
altijd natuur blijft, daarom bieden we eeuwigdurend grafrecht
aan. Dit natuurgebied is 60 hectare groot, maar we begraven
op slechts een klein deel hiervan.”

Rondleiding
De natuurbegraafplaats ligt in het bos tussen het Ruiten
Aa kanaal en de Lauderhokweg bij het buurtschap Laude.
Boonstra: “Ik ben enorm verrast door de grote belangstelling
voor deze nieuwe natuurbegraafplaats. Inmiddels zijn
er al vele plekken gereserveerd en is het ook al mogelijk
om te begraven. Om mensen meer te vertellen over
natuurbegraven, houden we daarom vanaf nu maandelijks een
groepsrondleiding. Tijdens deze rondleiding vertelt een gids
over de natuur in het gebied, over een groene uitvaart en over
begraven in de natuur.

Natuurbegraafplaats Laude
Ruiten A Kanaal Oost IV 2 | 9551XH Sellingen
0599-749000 | info@natuurbegraafplaatslaude.nl
www.natuurbegraafplaatslaude.nl

FIETSEN & WANDELEN
VANUIT VALTHE VOOR
HET GOEDE DOEL
HUNEBED HIGHWAY CLASSIC
De Hunebed Highway (N34) strekt zich
uit van Zuidlaren tot Coevorden, met
Valthe als centraal punt. Met onze nieuwe
toertocht zoeken wij de leuke en uitdagende plekjes rond de Hunebed Highway
op.

WANDELEN VOOR
HET GOEDE DOEL

Je doorkruist het mooie, rustgevende
Hondsruggebied, met prachtige dorpen
zoals o.a. Dalen, Sleen en Exloo, maar ook
het Hondsrug UNESCO Global Geopark,
het enige Geopark in Nederland.
De afstanden van de Hunebed Highway
Classic zijn 65, 95 en 155 km. Deze
nieuwe tocht moet u toch gewoon op uw
palmares hebben staan?
Voor meer informatie: www.goededoelenvalthe.nl

Dé MTB toertocht van Valthe!
Laat je verrassen door de mooie, licht
glooiende omgeving van Valthe en
omstreken!
Je rijdt vanuit het veld de bossen
in waar je hunebedden, grafheuvels, heidevelden en pingoruïnes zal
ontdekken. Ondertussen ervaar je de
hoogteverschillen via de vele kleine
heuveltjes, die hier zijn ontstaan op de
Hondsrug.
De 50 km route zal verdere verrassingen bieden in het prachtige Oostersebos. Nog zin in wat technische
uitdaging? Dit is mogelijk op de aangelegde singletracks van WSV Emmen
op Sportpark Meerdijk te Emmen. Het hoogtepunt is
letterlijk en figuurlijk de beklimming
van de Muur van Emmen. Als
échte mountainbiker móet
je deze tocht gewoon op je
palmares hebben staan!
Voor meer informatie:
www.goededoelenvalthe.nl

Wandelvereniging Bargermarke uit Emmen verzorgt
wederom de wandelroutes tijdens de Goede Doelentocht in Valthe.
Er kan gewandeld worden over diverse afstanden, te
weten 5, 10, 15, 20 en 30 km.
Er gelden diverse starttijden. De 30 km. kan starten
tussen 08:00 en 09:00. Alle overige afstanden kunnen
starten vanaf 09:00. De 15 en 20 km. kunnen starten
tot 11:00 en de 5 en 10 km. tot 12:00.
De routes gaan door de bosrijke omgeving van Valthe, langs het Onderduikershol en een pingoruïne.
De langere afstanden gaan verder richting Odoorn
en Exloo. Hierbij komen de wandelaars van de 15,
20 en 30 km. door het Hunzebos en langs een
voormalige waterval.
Er zijn, afhankelijk van de te wandelen afstand,
onderweg rustmogelijkheden bij de Oringer
Marke in Odoorn en bij Poolshoogte.
Voor meer informatie: www.goededoelenvalthe.nl

Schrijf je in op
www.goededoelenvalthe.nl
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www.goededoelenvalthe.nl
Voorwoord

Hunebed Highway Classic
voor elk wat wils
Meer dan 10 jaar geleden is het al dat de toertocht Valthe-Groningen-Valthe is
ontstaan. Ooit begonnen als monstertocht voor de toerfietsers is uitgegroeid tot
een evenement van formaat met elk jaar enkele honderden deelnemers.
Er zijn uitdagende routes uitgezet langs
de vele mooie punten die langs de
Hunebed Highway (N34) te vinden zijn.
Langs deze Hunebed Highway is het
fietsen van diverse afstanden mogelijk
met uiteraard de verzorgingsposten
zoals u die van ons gewend bent. Ook
het populaire mountainbiken wordt niet
vergeten. Helaas waren we vorig jaar
wegens de zeer natte omstandigheden
genoodzaakt om de mountainbike route
op het laatste moment te verleggen.
Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. De
route voor 2022 was al in 2021 bedacht!
Met tochten van 30 km en 50 km komt
ook de mountainbiker in Valthe aan zijn
trekken. Al jaren een vast onderdeel van
ons evenement is het wandelen over
diverse afstanden. Doe mee en ontdek
Valthe en omstreken.
Bij dit evenement geldt zoals bij alle
evenementen in Valthe; Naoberschap,
samen sterk en vele handen maken licht
werk. Met andere woorden; als je met
z’n allen ergens de schouders onder zet,
dan is er veel mogelijk. En zo organiseren wij als Stichting Goede Doelen
Valthe nu alweer voor de 12 keer de
toertocht en de diverse extra tochten.
Maar dat doen wij als bestuur niet alleen! Nee, ook bij ons is het samen sterk
en vele handen maken licht werk. Vele
vrijwilligers ondersteunen ons. Zo staan
de dames van het KWF al voor dag en
dauw op om vanaf 6 uur in de ochtend
de inschrijvingen te verzorgen, zijn de
vrijwilligers van de voetbal kantine druk
in de weer met koffie en koek, hebben

de fotografen hun lens al even mooi
gepoetst om daarna prachtige plaatjes
te schieten van al die voorbij zoevende
wielrenners en zoeken een aantal
andere vrijwilligers ook al vroeg in de
ochtend hun plek op ergens in het veld
om als verzorgingspost de passerende
fietsers van een natje en droogje te
voorzien. Zonder al die vrijwilligers écht
geen Hunebed Highway Classic hoor!
Samen sterk.
Ook dit jaar is het grote, griezelige doel
om met z’n allen weer zoveel mogelijk
geld op te halen voor de voor 2022
gekozen Goede Doelen. Meer over deze
Goede Doelen leest u verderop in deze
krant.
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Voorwoord van de Burgemeester
De 4e zondag van augustus staat in de agenda van veel fietsers en wandelaars. Op
28 augustus is het weer zover, de 2e editie van de Hunebed Highway Classic! Een
prachtig fiets- en wandelevenement. De Hunebed Highway Classic is een waardige opvolger van de toertocht Valthe-Groningen-Valthe.
Met routes van 65, 95 en 155 kilometer komen fietsers langs de mooiste
plekjes van Borger-Odoorn en de
Hunebed Highway.

steunen van goede doelen. In de afgelopen elf jaar is er al bijna 90.000
euro aan het KWF geschonken!
Daarnaast krijgen ook regionale
doelen geld. Dit jaar zijn dat het
Thomashuis 2e Exloërmond
en Wender, Kamers met
Kansen. En dat allemaal
dankzij deelnemers,
sponsoren en vrijwilligers. Mijn complimenten!

Liever op de mountainbike door
de bossen crossen? Ook dat
kan! Er zijn tochten van 30
en 50 kilometer. En
voor de wandelliefhebbers zijn er in samenwerking met wandelvereniging Bargermarke uit
Emmen mooie wandelroutes uitgezet. Met
het prachtige gevarieerde
natuurschoon op de flanken
van de Hondsrug, kan het decor
van de Hunebed Highway Classic bij
voorbaat al niet stuk. Of je nu kiest voor
een korte route of gaat voor iets meer
uitdaging, geniet vooral van onze mooie
Cittaslow gemeente met haar bossen,
heide, veen- en zandgronden.

Het is een voorrecht
om gastheer te mogen zijn
van dit evenement en ik
heet deelnemers en bezoekers van harte welkom in
onze mooie gemeente. Vorig jaar was
de Hunebed Highway Classic een groot
succes met meer dan 1.000 fietsers en
wandelaars. Ik hoop dat de organisatie
ook dit jaar weer mag terugkijken op
een geslaagde editie.

Het gaat op 28 augustus niet alleen om
de sportieve prestatie, maar ook om het

Jan Seton
burgemeester Borger-Odoorn

PROGRAMMA/STARTTIJDEN
Startplaats Valthe: Sportpark Duurshof, Schoolstraat 6 te Valthe
(www.valtherboys.nl)
-

Combineer het aangename
met iets goeds en doe mee op
zondag 28 augustus!

Hunebed Highway Classic afstanden: 155, 95 en 65 km.
Start tussen 08.00 en 09.00 uur.

-

Bos, Water & Zand Rondomme MTB toertocht: 30 en 50 km.
Start tussen 09.00 en 09.30 uur

Jan van Gerwen
Bestuur Stichting Goede Doelen

-

Wandelen starttijden:
30 km: 08.00 tot 09.00 uur 20 km: 09.00 tot 11.00 uur
15 km: 09.00 tot 11.00 uur 10 km: 09.00 tot 12.00 uur
5 km: 09.00 tot 12.00 uur Startbureau sluit om 16.00 uur

IEDERE DEELNEMER ONTVANGT EEN UNIEKE
HUNEBED HIGHWAY BIDON!

De verzorging is tijdens de
fietstochten altijd uitstekend!
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www.goededoelenvalthe.nl
Hunebed Highway Classic | 65 KM

Hunebed Highway Classic | 95 KM

5
Hunebed Highway Classic | 155 KM

Dé MTB toertocht van Valthe!
Laat je verrassen door de mooie, licht glooiende omgeving van Valthe en
omstreken!
Je rijdt vanuit het veld de bossen in waar
je hunebedden, grafheuvels, heidevelden
en pingoruïnes zal ontdekken. Ondertussen ervaar je de hoogteverschillen via
de vele kleine heuveltjes, die hier zijn
ontstaan op de Hondsrug.
De 50 km route zal verdere verrassingen
bieden in het prachtige Oostersebos. Nog
zin in wat technische uitdaging? Dit is mogelijk op de aangelegde singletracks
van WSV Emmen op Sportpark Meerdijk te Emmen. Het hoogtepunt is letterlijk
en figuurlijk de beklimming van de Muur van Emmen. Als échte mountainbiker
móet je deze tocht gewoon op je palmares hebben staan!

Wandelen

Voor meer informatie:
www.goededoelenvalthe.nl

IEDERE
DEELNE
ONTVAN MER
GT
DE UNIE
KE
HUNE
HIGHW BED
AY CLA
2022 BID SSIC
ON!

2e Hunebed Highway
Classic
De Hunebed Highway (N34) tussen Coevorden en
Zuidlaren loopt als een rode draad door de grotendeels vernieuwde fietsroutes met afstanden van 65,
95 en 155 km.
Langs deze autoweg liggen prachtige dorpen en landschappen, zoals o.a. het Hondsruggebied. De Hondsrug vormt samen met een deel van het omringende
gebied, het enige Geopark van Nederland.

Op zondag 28 augustus 2022 voor het Goede Doel
even ontspannen wandelen? Dat kan natuurlijk meer
dan prima in de omgeving van Valthe! De paden op,
de lanen in. Door de bossen en over de landweggetjes. Wandelvereniging De Bargermarke uit Emmen
weet als geen ander de mooie wandelroutes te kiezen.
Voor de gelegenheidswandelaar zijn er de kortere
afstanden zoals 5, 10 en 15 km en voor de geoefende
wandelaars ligt er een uitdaging in de vorm van 20 en
30 km.

De Hondsrug heeft een lengte van 70 kilometer en
een gemiddelde hoogte van 20 meter boven NAP. Bij
de langste afstand is er dan ook sprake van een echte
klimroute, met ‘maar liefst’ 297 hoogtemeters! De
Lemenweg naar Drouwen is met 2,1 km de langste
Schoolstraat 6, 7872 PB Valthe. Inschrijving: lid KWBN beklimming en de Buuner Bult staat bekend als een
echte kuitenbijter.
€ 5.00. Geen Lidmaatschap: € 6.00
Bij de start wordt u door
sponsoren gratis koffie en koek
aangeboden

Starttijden:
30 km: 08.00 tot 09.00 uur
20 km: 09.00 tot 11.00 uur
15 km: 09.00 tot 11.00 uur
Inleg- en sponsorgelden komen dit jaar ten goede aan 10 km: 09.00 tot 12.00 uur
KWF- kankerbestrijding, Stichting Kinderkampen Zuid- 5 km: 09.00 tot 12.00 uur
oost Drenthe en Plaatselijk Belang inzake renovatie
Onderduikershol.
Het startbureau sluit om 16.00 uur.
Inschrijving is alleen mogelijk bij de start op zondag
28 augustus. Start: Sportpark Duurshof,

Voor meer informatie zie:
www.wandelverenigingbargermarke.nl

Extra mooi: je fietst niet alleen voor jezelf, samen met
anderen en ook de nodige wandelaars zamel je geld in
voor KWF Kankerbestrijding en twee andere, elk jaar
opnieuw te bepalen Goede Doelen.
Je kunt je nu alvast online inschrijven. Op 28
augustus tijdens de start is inschrijven natuurlijk ook
nog mogelijk.
Inschrijf - en sponsorgelden komen geheel ten goede
aan de Goede Doelen. Naast het KWF Kankerbestrijding wordt er elk jaar twee of drie andere Goede
Doelen (regionaal) door ons geselecteerd. Stichting
Goede Doelen Valthe heeft in 11 jaar al € 88.580,00
geschonken.
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SPONSORS SHIRT & BIDON
Siepel Borger
Siepel Borger richt zich al ruim 40 jaar
op het leveren en plaatsen van Weru
kunststof ramen en deuren. Daarnaast
leveren wij alle soorten glas, waaronder
het veel gebruikte Hoog Rendement
isolatieglas. Wij zijn erkend glaszetter.
Wij leveren en plaatsen ook schuif- en
winkelpuien. Deze zijn zowel in kunststof als in aluminium uit te voeren.
Tevens kunt u bij ons terecht voor
buitenzonwering, rolluiken, horren en
gevelbekleding.

IEDERE DEELNEMER ONTVANGT EEN UNIEKE
HUNEBED HIGHWAY BIDON!

Koenen Bouw
Koenen Bouw is een bouwbedrijf dat voornamelijk opereert in noorden en oosten
van Nederland. Wij ontwikkelen en realiseren uiteenlopende projecten op het
gebied van wonen, werken, winkelen en recreëren. Dat doen we voor gemeenten,
corporaties en andere opdrachtgevers, al dan niet in samenwerking met partners.
Kleinschalig, maar ook veelomvattend en complex.
Trajecten waarbij het aankomt op innovatief vermogen en organisatietalent.
Koenen Bouw is een werkmaatschappij van VolkerWessels.
Als werkmaatschappij
werken wij zelfstandig,
maar maken wij gebruik

Siepel Borger is graag bereid bij u thuis
de maat te nemen, u een gedetailleerde
offerte te maken, alles naar uw persoonlijke wensen te bestellen en enkele
weken later vakkundig, snel en zonder
rommel te monteren.
Service is een begrip waar ons bedrijf
bekend om staat. Bij ons geen loze
beloften, maar altijd een oplossing waar
u tevreden mee bent.

Showroom
Siepel Borger heeft in Borger haar Weru
ramen en deuren showroom. Hier kunt u
het uitgebreide aanbod in al zijn varianten komen bekijken en uitproberen.
U bent van harte welkom.

Hein Klompmaker

Schrijven is voor mij een passie, maar ook een middel tot reflectie. Kijken naar de
van de gezamenlijke kennis, ervaring,
wereld om je heen, de wereld die voorbij is en tot het verleden behoort en een
faciliteiten als automatisering, materieel, ongewisse toekomstige wereld. Dat doe ik omdat ik er plezier aan beleef en vanuit
inkoop en dienstverlening.
het besef, dat mijn opvoeding, opleiding en levensloop daarin zijn sporen achterlaat.
Verschillende genres, fictie en non-fictie
bieden mij mogelijkheden om me te
uiten. Ik schrijf niet in opdracht, maar
puur vanuit een eigen gedrevenheid en
onafhankelijkheid. Eigenlijk elke dag wel.
Misschien iets om regelmatig te volgen?
Dat kan! Regelmatig zal er iets nieuws
verschijnen op mijn website:

Week in Week uit bestaat dit
jaar 50 jaar
Week in Week uit heeft een prachtig
jubileum te pakken. Het legendarische
weekblad van Borger-Odoorn en
omgeving bestaat namelijk 50 jaar.

Maak een afspraak voor een bezoek aan
onze showroom (ook ’s avonds), of kom
op zaterdag tussen 9.30 en 13.00 uur.
Wilt u meer weten over onze kozijnen
of heeft u nog vragen? Belt u ons dan
gerust, telefoon 0599 - 23 55 36.

Harrie Meiringh is al sinds 2004 de
eigenaar van het veelgelezen huis-aanhuisblad. Meiringh was er 1.5 jaar even
tussenuit als uitgever maar is wel altijd
eigenaar van de krant gebleven.
Samen met een vast team, waarvan de
meesten al jaren bij en- voor Week in
Week uit werken, maken ze de krant.

Bartje’s BikeXperience,
een fietsbelevenis in Drenthe

www.heinklompmaker.nl

Gemeente Tynaarlo, de groene long
van de regio

Bartje, Drenthe en Fietsen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden! En
hoe mooi is het om vanuit je bungalow
op Landal Het Land van Bartje dit te
ontdekken.
Veilig en rustig op het park leren fietsen, een ritje trappen op een sulkey of
met een e-bike of MTB de boswachterij
in en genieten van de prachtige omgeving, Bartje’s BikeXperience is het
ideale startpunt hiervoor. Wil je een
echte uitdaging, probeer dan de nieuwe
pumptrackbaan met spectaculaire kombochten.
Even afkoelen in het zwembad, nog een
hapje en een drankje en dan voldaan
op het terras voor je vakantiebungalow, luisterend naar het concert van de

Tynaarlo, gelegen in Noord-Drenthe, binnen De Hondsrug Unesco Global Geopark, wordt ook wel de groene long van de regio genoemd. En niet voor niks,
prachtige natuurgebieden, waar open water, moerasgebieden, hoogveen en graslanden worden afgewisseld door mooie es- en brinkdorpen.
vogeltjes, je dag afsluiten. Wat wil je op
vakantie nog meer.
Vakantiepark Landal Het Land van Bartje
www.landal.nl/landvanbartje

Volg een route langs de verhalen en
door onze natuur. Van Berend Botje
uit Zuidlaren, het meisje van Yde tot
de havezaten van de rijke Groningers.

Op zoek naar wat meer levendigheid?
Rondom onze meren is het op en om het
water genieten geblazen of bezoek de
gezellige markt in Zuidlaren.

www.goededoelenvalthe.nl
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N HUNEBED HIGHWAY CLASSIC
Hunebed Highway Hotels
De Hunebed Highway Hotels
is een unieke samenwerking
tussen hotel Talens in Coevorden, hotel de Eeserhof in
Ees, brinkhotel in Zuidlaren
en hotel De Oringer Marke in
Odoorn. De samenwerking
heeft als doel om liefhebbers
van Drenthe, de Hunebed
Highway op velerlei manieren te laten ontdekken, al
fietsend, wandelend, per
e-scooter of via de auto. Voor
onze gasten zijn er unieke routebeschrijvingen ontwikkeld in
handzame boekjes met de verschillende route’s maar vooral met de rijke bezienswaardigheden die u onderweg tegenkomt op en langs de Hunebed Highway.
Ontdek de reuzen Ellert & Brammert en de oude plaggenhutten. Sta even stil bij
het onderduikershol in Valthe, bezoek het hunebedcentrum in Borger. Wandel een
stukje mee met de herder en de schaapskudde van Exloo. Ervaar de turfperiode in
het Veenpark. Verwonder u in het Lofargebied. Maak een rondvaart op het Zuidlaardermeer of fiets de route, hoe Bommen Berend vanuit de stad Coevorden de
Hunebed Highway op trok. Echt te veel om op te noemen.
Wilt u alle hotels fietsend bezoeken? Dat kan
via het 5 daagse fietsarrangement van hotel
naar hotel. Uw koffers
worden voor u aan naar het volgende
hotel gebracht. Ook wandelend en per
atb zijn er diverse arrangementen van
hotel naar hotel. Er is zelfs een unieke
HHW elektrische auto te huur voor een
prachtige vakantie.

Vanzelfsprekend staan de hotels bekend
om hun uitstekende Drentse gastvrijheid
een heerlijke maaltijd vergezeld van een
goed glas...
Graag tot ziens in een van onze hotels
Hunebed Highway Hotels

Hunebed Highway Hotel Eeserhof

Welkom bij Hunebed Highway Hotel Eeserhof, een gemoedelijk en gastvrij familiehotel in Ees, de buurman van de Hunebedhoofdstad van Nederland, Borger!
Eeserhof biedt u mooie gerenoveerde
kamers, indien gewenst zelfs op de begane grond, alle inclusief gerenoveerde
badkamers met inloopdouches.
Eet smakelijk in het verbouwde en zeer
sfeervolle restaurant of geniet op de
ruime terrassen.
Ees sluit direct aan op vele fiets- wandel
en autoroutes door het mooie Drentse
landschap, geniet ervan! Ga eens kijken
bij de vele toeristische attracties, of

combineer een fietstocht langs hunebedden met een wandeling door de
mooiste zandverstuivingen van de provincie Drenthe!
Goede reis over de Hunebed Highway
en graag tot ziens in Ees!

Hunebed Highway Hotel
Restaurant Talens

Radio Continu is een uniek
regionaal radiostation met 24/7
gezellige lichte muziek
Radio Continu besteedt hoofdzakelijk aandacht aan muziek en artiesten van eigen
bodem. Gezelligheid staat bij Radio Continu centraal, dit klinkt niet alleen door in
de muziek, maar ook in de presentatie.
Geschiedenis
Radio Continu is in 2000 gestart met
haar uitzendingen. Radio Continu is
voortgekomen uit de piratenzender “Rosamunde Team”. Piraten (en piratenmuziek) behoren tot een plattelandscultuur
waarvan in het gehele uitzendgebied
van Radio Continu sprake is. Radio Continu draagt deze cultuur een warm hart
toe en regionale muziek, piratenmuziek
en smartlappen, welke zo kenmerkend
zijn voor deze plattelandscultuur, hoor je
dan ook veelvuldig voorbij komen op Radio Continu. Bovendien staat de studio
van Radio Continu op het platteland en

komen alle dj’s van Radio Continu uit de
plattelandsregio. Op deze manier staat
Radio Continu midden in de regio en is
zij maximaal betrokken bij de regio en
haar inwoners. Bij Radio Continu hoor je
de regio!

Wilt u er even een paar daagjes lekker
tussenuit? Heerlijk wandelen op het
unieke Pieterpad, ontspannen fietsen
door de mooie Drentse omgeving of
gewoon genieten van rust, natuur en
gezelligheid? Met de auto erop uit,
via de Hunebed Highway kunt u vele
hunebedden bekijken. Genieten van een
Talens verrassen.
lekker diner, dat kan uiteraard ook bij
Restaurant Talens.
Hotel Restaurant Talens***
Sallandsestraat 51 | Coevorden
Kortom kom naar Coevorden en laat u
tel: 0524-516251
door Cora & Harry Talens en het team
van Hunebed Highway hotel restaurant www.hoteltalens.nl

Coevorden sportief op de kaart!
De gemeente Coevorden wenst alle deelnemers van de Hunebed Highway Classic
veel succes en plezier!
Sport en bewegen staat in onze gemeente hoog in het vaandel. We vinden
het belangrijk dat jong en oud in zijn of
haar omgeving sportieve mogelijkheden
heeft. Ben je op zoek naar een leuke
activiteit bij jou in de buurt? Voor jezelf,
je kind(eren), je leerlingen, vrienden of
opa of oma? Op Actief in Coevorden
vind je activiteiten van aanbieders in de
hele gemeente. Denk aan sportscholen,

fysiotherapiepraktijken, verenigingen of
welzijn. Maar ook het theater, yoga of
een aanbieder van een creatieve workshop.
Kijk op www.actiefincoevorden.nl voor
het sport- en beweegaanbod en ook cultureel aanbod in de gemeente Coevorden. Of meld je activiteiten aan.
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Stichting Goede Doelen
Valthe schenkt in
11 jaar al € 88.580,2010
€ 1.750,KWF Kankerfonds 		
KWF Kankerfonds 		
€ 1.600,KiKa 		
€ 3.350,Totaal € 6.700,2011
€ 1.500,Stichting Mont Ventoux (trektocht) 		
KWF afdeling Valthe 		
€ 3.000,Gehandicaptensport Emmen 		
€ 4.500,Totaal € 9.000,2012
€ 2.000,Stichting Mont Ventoux 		
KWF AlpeDuzes 		
€ 1.000,Zonnebloem 		
€ 1.500,Hospice		
€ 1.500,Jeugdsportfonds Drenthe 		
€ 1.500,€ 1.250,KWF Valthe		
Totaal € 8.750,2013
Wensstichting Zalavolbate 		
€ 1.750,KWF Valthe 		
€ 1.750,€ 1.750,Stichting Ride4kids 		
Promens Care 		
€ 2.780,Totaal € 8.030,2014
KWF Valthe		
€ 2.000,€ 2.000,Stichting Ride4kids 		
Team Martijn Doldersum (ALS) 		
€ 2.000,€ 2.000,Humanitas afdeling Drenthe 		
Stichting Lamp Groningen 		
€ 660,Individuele fietser ‘Kanjers voor Kanjers’
€ 120,Individuele fietser ‘Fietsen voor een Huis’ € 120,Totaal € 8.900,2015
KWF Kankerbestrijding Afdeling Valthe
€ 2.000,Groningen Geeft Thuis 		
€ 2.000,€ 2.000,Algemeen Invaliden Bond B.O.		
Stichting Leergeld Emmen 		
€ 2.000,Tour de ALS 		
€ 500,Totaal € 8.500,2016
€ 1750,KWF Valthe 		
SUN Groningen 		
€ 1750,Kees Dekkinga Fonds 		
€ 1750,Huis van Eden		
€ 500,Present Groningen 		
€ 500,€ 500,Alpe d’Huzes Harco vd Velde 		
Gehandicapten Sportclub Emmen 		
€ 100,Totaal € 6.850,2017
KWF Valthe 		
€ 1.750,Stichting Joy 		
€ 1.750,€ 1.750,Speeltuinver.Jong Leven 		
Team Nanouk 		
€ 500,Paasbergen 		
€ 1.000,€ 500,Stichting Stop Pesten Nu 		
Totaal € 7.250,2018
Stichting Jarige Job 		
€ 1.750,KWF Afd. Borger-Odoorn		
€ 1.750,Stichting Beat Duchenne 		
€ 1.750,St. Joy		
€ 500,€ 250,Popkoor Ankoor		
KorenFestival Borger		
€ 250,Pakhuis 51		
€ 250,Totaal € 6.500,2019
KWF afdeling Borger-Odoorn
€ 2.000,00
Stichting Kinderkamp
€ 2.000,00
Zuid-Oost Drenthe
Kleinschalig woonvoorziening
De Herik
€ 2.000,00
€ 500,00
St. Joy
Hunenbedcentrum
€ 250,00
Contact Clowns
€ 250,00
Vrienden van Ellertsveld
€ 250,00
Dos
€ 450,00
Totaal € 7.700,2020 | Geen toertocht i.v.m. Corona
2021
KWF afdeling Borger-Odoorn
KWF afdeling Borger-Odoorn
Renovatie onderduikershol Valthe
Stichting Kinderkamp Z.O. Drenthe
Villa Joep
St. Joy
Spelweek Valthe
EHBO Valthe
Kika

€ 2.000,00
€ 2.150,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€500,00
€500,00
€250,00
€250,00
€500,00
Totaal € 10.150,-

TOTAAL € 88.580!

Nieuwe voetbalvereniging HOVC
SJO HOC is als jeugd vereniging opgericht in het seizoen 19931994. SJO staat voor Samenwerkende Jeugd Organisatie. De beide
moederverenigingen, Hunso uit Exloo en Oring uit Odoorn, hadden destijds moeite om de jeugdafdeling afzonderlijk in de been
te houden. In 1993 zijn beide besturen tot de conclusie gekomen
dat samenwerken de oplossing voor hun problemen zal zijn. En zo
geschiedde. Dat seizoen was de jeugdafdeling volledig bezet met
vele vrijwilligers, trainers, leiders en een jeugdbestuur. De groei zat
er direct al in en er werd gespeeld op beide complexen in Odoorn en
Exloo.
In de jaren 2009-2010 werd het voor
Hunso moeilijk om het senioren voetbal in de been te houden; jeugd was
er wel maar dat duurde nog heel lang
voordat die in de senioren kwamen
te spelen. Hunso trok z’n standaard
elftal terug, en ging verder met 2
teams in de recreatieve competitie.
Toenadering werd gezocht met Oring
om tot een volledige fusie te komen,
echter de eerste gesprekken liepen
vast.
Deze gesprekken zijn medio 2011
weer opnieuw opgestart en verliepen naar wens, in het seizoen erna
werd er een samenwerkingsverband
gemaakt en in het seizoen 2012-

sportpark te Odoorn aangewezen als
lokatie vanwaar uit de verenigingen
Valther Boys en HOC gezamenlijk moesten optrekken.
De andere lokaties zouden
niet meer de steun en
aandacht van de gemeente
krijgen als gewenst.

Ook door teruglopende
jeugdleden bij Valther Boys
werd medio 2019 de samenwerking met HOC gezocht en
gevonden. Toen ook de senioren krap
2013 ging men met een ST Hunso/
kwamen te zitten werd in het seizoen
Oring de competities in. ST staat voor 2020-2021 voor het eerst samen gesamenwerkende teams. Deze “snufwerkt met HOC voor de recreatieve
felstage” beviel van beide kanten
teams uitkomend in de B-categorie
goed, de knoop werd doorgehakt en
van de KNVB. Tevens werd er afgeop 23 juni 2013 was de fusie een feit sproken om de mogelijkheden tot een
en was HOC als volledig nieuwe en
fusie te onderzoeken.
zelfstandige vereniging geboren.
Dit heeft geleid tot een volledige
Tijdens de fusie gesprekken was ook
fusie in 2022 en de oprichting van
al toenadering gezocht met EEC uit
vv HOVC op 29 juni 2022. Met 3
Ees en Valther Boys, echter beide
elftallen op prestatief niveau, 4 in
verenigingen gingen op hun eigen
de recreatieve sfeer en een goed
manier verder. Door toedoen van de
bezette jeugdafdeling die eind 2023
gemeente Borger-Odoorn werd er,
op een volledig vernieuwd sportpark
medio 2015, voor de dorpskernen
in Odoorn zal gaan spelen zien we de
Valthe, Exloo, Odoorn, Klijndijk en
toekomst met vertrouwen tegemoet!
Odoornerveen het Harm Kuipers

UITREIKING CHEQUES 2021

Ambassadeur Frits Alberts met de blije ontvangers van de cheques en ook Eline, Taede en
bestuursleden FNV afdeling Borger. Foto: Bert Tibbe
Stichting Goede Doelen Valthe organiseert al sedert 2010 (fiets)
toertochten, met daarnaast in samenwerking met Wandelvereniging
Bargermarke uit Emmen ook nog eens leuke wandeltochten, waarbij
de opbrengst (de door de deelnemers betaalde inschrijfgelden) naar
het KWF Kankerbestrijding en een aantal regionale Goede Doelen
gaat. Sinds 2010 werd er op deze wijze al zo’n € 80.000,- aan Goede
Doelen gedoneerd.
Vrijdag 8 oktober heeft de stichting in het bijzijn van nagenoeg
alle vrijwilligers de cheques 2021
uitgereikt. Ambassadeur en vaste
uitreiker van de cheques Frits Alberts kon KWF Kankerbestrijding
afdeling Valthe, Plaatselijk Belang
Valthe inzake renovatie van het
Onderduikershol en Stichting
Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe
blij maken met elk een cheque
van maar liefst € 2.000,-.

Tevens ontving Jeroen Schippers
uit Odoorn voor Villa Joep uit
handen van Frits Alberts een cheque van € 500,-. Daarnaast had
Stichting Goede Doelen Valthe
eerder dit jaar al cheques uitgereikt aan Stichting Joy uit Emmen,
EHBO afdeling Valthe en aan de
Spelweek Valthe.
KWF Kankerbestrijding viel nog
eens extra in de prijzen, want zij

kregen ook nog eens een tweede
cheque van € 2.150,-. Eline
Hoekstra en Taede Schaafsma,
deelnemers aan de toertocht Hunebed Highway Classic hadden op
eigen initiatief nog eens € 2.150,extra ingezameld als geoormerkt
geld voor KWF Kankerbestrijding.
Naast het uitreiken van cheques
ontving Stichting Goede Doelen
ook een cheque. FNV afdeling
Borger houdt op te bestaan, had
nog geld in kas en heeft besloten
dit geld te verdelen onder een
aantal goede regionale initiatieven. Zo ontving Stichting Goede
Doelen Valthe vrijdagavond
€ 2.000,- waar zij vanzelfsprekend
erg blij mee zijn.

Bestuur
Stichting
Goede Doelen
Valthe:
Staand: Alle
van Veen, Henk
Eising, Jan Eefting
en Jan van der
Velde.
Voorgrond: Albert
Kuipers, Jan van
Gerwen en Ruurd
Jelmer Huizenga

www.goededoelenvalthe.nl

Goede Doelen 2022
U fietst en wandelt in 2022 voor de volgende Goede Doelen.
Als Goede Doelen voor 2022 hebben wij gekozen voor: 1). KWF
Kankerbestrijding, 2).Thomashuis te 2e Exloërmond en 3).Project “Kamers met Kansen” van Wender. Stichting Goede Doelen
Valthe heeft dankzij uw deelname in 11 jaar al € 88.580,00
gedoneerd aan het KWF en vele regionale Goede Doelen.

Ons vaste Goede Doel
KWF kankerbestrijding
Financiert kankeronderzoek,
geeft voorlichting en ondersteunt patiënten. Om dit
mogelijk te maken werft het KWF fondsen.
Ze doen dat niet alleen, maar samen met
u. Sinds haar oprichting in 1949 doet KWF
Kankerbestrijding al het mogelijke om kanker terug te dringen en onder controle te
brengen. Het doel is: minder kanker, meer
genezing en een betere kwaliteit van leven
voor kankerpatiënten.

Een elektrische Duo-fiets
voor het Thomashuis te
2e Exloërmond
Het Thomashuis te 2e Exloërmond is sinds
2012 een woonvorm voor mensen met
een verstandelijke beperking. Het uitgangspunt is dat een ieders eigenheid tot
zijn recht moet kunnen komen.
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ren van onder andere een flessenactie, een
rommelmarkt, maar ook door donaties van
bedrijven, fondsen en goede doelen. Fietst
of wandelt u het laatste stukje voor ze bij
elkaar?

Wender
“Kamers met Kansen”
Wender komt voort uit de samenwerking
tussen Het Kopland en Zienn. Bij Wender vinden ze dat ieder mens een veilig,
eigen leven verdient. Te beginnen met een
vertrouwde, eigen plek. Helaas is dat niet
voor iedereen vanzelfsprekend. Voor sommigen is het lastig om het eigen leven op
orde te houden. Wender is er voor hen.
Wender helpt jongeren, ouderen, vrouwen, mannen en gezinnen bij wie van alles
speelt in het leven. Denk aan dakloosheid,
verslaving, psychische problemen, schulden en/of huiselijk geweld.
Wender biedt opvang, hulp bij wonenen
en ambulante ondersteuning. Wender
helpt mensen om de draad weer op te
pakken.

De stichting Vrienden van het Thomashuis
2e Exloërmond is opgericht in oktober
2020 door een aantal familieleden van
de bewoners van het Thomashuis in 2e
Exloërmond. De stichting heeft als wens
om voor de bewoners een elektrische
Duofiets met een Funtrain aan de schaffen. Met een gewone Duofiets kan 1
bewoner mee met 1 begeleider. Met de
Funtrain, een aanhanger achter de Duofiets, kunnen twee extra bewoners mee,
wat meer mogelijkheden en vrijheid biedt
om gezamenlijk te kunnen fietsen. De
totale kosten van de duofiets met funtrain
zijn bijna €19.000. Een ontzettend groot
In Emmen start na de zomer ‘Kamers met
deel van dit bedrag heeft de Stichting
Vrienden van het Thomashuis inmiddels bij Kansen’. Met dit project biedt Wender
elkaar weten te krijgen door het organise- jongeren een stabiele plek en begeleiding,
zodat hun leven op de rit blijft en zij hun

Stichting Goede Doelen Valthe reikt
eerste cheques 2022 uit

studie kunnen afmaken. Kamers met Kansen is er voor jongeren tussen de 18 en 25
jaar die een opleiding volgen aan een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) en door
problemen in de thuissituatie belemmerd
worden in hun studie.
Wij bieden deze jongeren een tijdelijke
woonomgeving. De jongere huurt van
Wender een woonstudio; zit-/slaapkamer
met keukenblok, douche en toilet. Het
streven is dat de jongere binnen een jaar
doorstroomt en zijn of haar ROC-opleiding
met een goed resultaat kan afronden.
De jongere die in aanmerking komt voor
Kamers met Kansen is bij aanvang niet in
staat geweest te sparen. Hij of zij heeft
zelfs vaak een negatief saldo en ontvangt
nog geen uitwonende beurs. Daarom is
het voor de jongeren fijn dat de kamer
gebruiksklaar is. Zodat ze zich kunnen
richten op hun studie. Uw steun komt ten
goede aan dit specifieke doel!

Wildcards

Naast de cheques voor de Goede Doelen
reikt de Stichting ook jaarlijks een aantal
zogenaamde “wildcards”; cheques van
€ 250 of € 500 voor een aantal regionale,
wat kleinere initiatieven, die plotseling
voorbij komen.
Voor 2022 zijn dat de Loopgroep “Opgeven is geen optie” uit Emmen en Marja
Wessel die de Mont Ventoux gaat bedwingen voor “Groot Verzet tegen Kanker”.
Meer informatie over de Goede Doelen is
te vinden via onze website.

Zanger Erik Möller

Stichting Joy, Loopgroep Sperwers en Marja Wessel met de ontvangen cheques. Foto: Bert Tibbe
Naast de cheques deelt de stichting ook altijd voorafgaand aan het eve- krijgen en/of behouden, zodat men
nement een aantal wildcards, kleinere cheques uit aan regionale initiatie- beter in staat is om alle behandelingen te doorstaan. Ook het sociaal
ven.
gebeuren binnen deze groep speelt
beter gezegd klimt op 1 september een grote (essentiële) rol. Om tijZaterdag 13 augustus werden
26km de reusachtige berg de Mont dens wedstrijden of andere evene3 wildcards 2022 uitgereikt aan
Ventoux op om geld in te zamelen
menten representatief voor de dag
Stichting Joy, Loopgroep De
voor KWF en de Loopgroep van De te komen, wilden de dames graag
Sperwers en aan Marja Wessel.
Sperwers uit Emmen is een hele
een eigen loopshirt.
Stichting Joy uit Emmen bezorgt
speciale loopgroep voor vrouwen
jongeren die normaal gesproken
Stichting Goede Doelen Valthe
tussen wal en schip vallen een leuk die borstkanker hebben of hebben
gehad. De achterliggende gedachte heeft met heel veel plezier deze
uitje, Marja Wessel, elk jaar één
van deze groep is te zorgen dat de
shirts ter beschikking gesteld.
van de vaste fotografen van de
fiets- en wandeltochten, wandelt of betrokkenen een goede conditie

Erik is een allround professionele zanger die menigmaal in de week een optreden doet. Overal waar
Erik komt gaat het dak eraf en met zijn professionele
aanpak zit u bij Erik op de goede plek.
Tevens beschikt hij over een eigen licht- en geluidsinstallatie, zodat het geheel een perfecte show wordt.
Zijn repertoire bestaat uit gezellige meezingers, nostalgische liedjes, evergreens, country, maar net zo gemakkelijk ook rock and roll. Kortom, Erik is allround en een
gezellige muzikant met het hart op de goeie plek, die
zich steeds blijft ontwikkelen!

Vele handen maken licht werk. Zonder de ondersteuning van onze vele vrijwilligers zou er in Valthe geen evenement mogelijk zijn.

Het bestuur van de Stichting Goede Doelen Valthe bedankt alle
bij de toer- en wandeltochten betrokken vrijwilligers voor hun inzet!
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Ambachtsbakker Kuipers uit Valthe

Ambachtsbakker Kuipers, de bakkerij met een warme sfeer en ambachtelijke producten die de bakker met liefde voor u bereidt. ‘Eet het en je weet het’ is dan ook
de slogan die bij deze bakker op het lijf is geschreven. Door gebruik te maken van
natuurlijke grondstoffen zijn alle producten erg smaakvol en geniet u volop van
wat u eet.
Wat maakt ons nu zo speciaal? De naam
zegt het al ‘Ambacht’, dat is waar het om
draait in deze bakkerij. Alle producten
worden op ambachtelijke manier bereid,
met echte roomboter en eerlijke producten. U kunt bij ons terecht voor allerlei
broodsoorten, voor banket en andere

lekkernijen, maar ook maakt de bakker
iedere week een ‘broodje van de week’,
waar u zeker weten voor terugkomt!
Daarnaast is het interieur van deze
winkel uniek. Klein, gezellig en knus zijn
woorden die de inrichting typeren.

www.goededoelenvalthe.nl
30e keer FeVa in Valthe!
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Hunebed Highway sterke merknaam
geworden
EXLOO – Niemand had kunnen bedenken dat de
naam “Hunebed Highway” in mum van tijd een landelijk sterk merk zou worden. Een merknaam voor tal
van activiteiten die plaatsvinden in het gebied van de
N34, Coevorden naar Groningen.

In de volksmond staat het bekend als FeVa, maar eigenlijk staat het voor Feestweekend Valthe. In 1993 tot stand gekomen doordat een vriendengroep van
weleer elk FL. 1000,- (gulden) in hebben gelegd, vervolgens de toen net bekende
René Froger contracteerden en de rest is historie.
Daar waar de FeVa zich ontfermd over
de feesttent, is Dorpsvermaak in 1993
tot stand gekomen door de middenstand
en verenigingen in het dorp. Ook buiten
de feesttent moest natuurlijk wat “reuring” zijn. Middels een eerste verloting
op het Perron, met sport en spel activiteiten, was de basis gelegd. FeVa heeft
in de afgelopen 30 jaar heel wat grote
namen op het podium gehad. Golden
Earring, De Kast, DJ Paul Elstak, maar
ook de vaderlandse toppers, waarbij
Jannes meermaals volle zalen trok. In
al die jaren zijn we afhankelijk geweest
van een grote schare sponsoren. Waar
de FeVa prachtige reclame borden in
de tent heeft en ze de laatste jaren ook
digitaal laat zien, wie er achter hun staat,
doet Dorpsvermaak dit middels het al
om bekende GELE programma boekje.
We hoeven de hoek van de deur nog
maar om te gaan en de sponsoren stemmen gretig in. Dit jaar hebben we een
prachtige krant uit gebracht, i.s.m. Plaatselijk Belang, waarbij alles in full color
inzichtelijk wordt gebracht. Wij zijn er
met zijn allen trots op, dat we na 30 jaar
nog steeds staan als een huis, FeVa een
begrip is in de regio en waar vele jonge

bezoekers hun eerste echte
avondje uit beleven.
We willen een
ieder, die een
steentje
bijdraagt
om dit
weekend
mogelijk te
maken
dan
ook
FeVantastisch
bedanken.
Feva: Nick Hulshof, Ronnie Munneke, Robin Eggens, Henri
Klein, Roy van der Scheer, Jeroen Dam,
Dean Beijersbergen, Remon Muntinga,
Tim Ottens.
Dorpsvermaak: Lammert Poort, Annet Doddema, Alice Nieborg, Remon
Heegen, Arend Homan, Danny de Graaf,
Richard Kiewiet, Jolanda Jansen.

2, 3 en 4 september wordt
weer FeVantastisch!
• Vrijdag 2 september vanaf 19:00
Opening op het Perron en kermis
DJ Hermen in de feesttent
21.00 – 01.00 Esperandos
23.30 – 00.00 Zanger Orlando
• Zaterdag 3 september:
11:00 - 16:00 Kofferbakverkoop nabij het Perron
13:00 - 16:00 Kindermiddag met acrobatische
		trampoline, entertainment van Jos
		
Tipker, straattekenen
21.00 – 22.15 Høken met The Heinoos
22.45 – 23.55 5th Wheel
00.00 – 00.30 Henk Wijngaard
00.35 – 01 35 BeatCrooks
Kermis 14:00 – 23:00
• Zondag 4 september:
10:00 – 17:00 Grootse braderie en vlomarkt, Shantykoren de Noszeliesingers en Sweelsingers en Entertainment van Dwarzz, Clown Pompy, Erik Möller,
hele dag kermis. Station BPS
15.00 – 19.00 uur De Paloma’s
Kijk hier Live FORMULE 1
Ook dit jaar zijn we weer gezegend met het feit dat
de Formule 1 in Zandvoort plaatsvindt op zondag
4 september. Kom jij onder het genot van de FEVA
gezelligheid Max aanmoedigen?

Waren het in het begin vooral de recreatieonderenmers die deze ‘paraplu’ gingen gebruiken, vandaag de dag sluiten
steeds meer ‘andere’ ondernemners zich
aan. Founding father van de “Hunebed
Highway” is directeur Bert van der Linde
van het “atractiepark Drouwenerzand”,
zegt bescheiden dat we het samen
moeten doen. “Hierbij krijgen we nog
steeds veel (stimulerende) steun van de
provincie Drenthe.

EZ-gedeputeerde
Henk Brink
(VVD) mag
je zeker een van de grootste ambassadeurs noemen. Doel? Economie stimuleren.
En zo zegt Van der Linde door het aanhaken door steeds meer events zoals de
“Hunebed Highway Classic” helpt. “blij
mee….”

Tandartspraktijk Odoorn
Bij Tandartspraktijk Odoorn krijgt u de zorg en aandacht die u en
uw gebit verdienen. Naast de algemene tandheelkunde hebben
we ons toegelegd op esthetische tandheelkunde, plaatsen we
tandimplantaten en vervaardigen we gebitsprotheses. Bij dit
alles ligt de nadruk
van ons werk
op preventieve
mondzorg, want
voorkomen is beter
dan genezen.
De zorg wordt geboden door drie tandartsen, twee mondhygiënistes, een implantoloog,
een tandprotheticus en een
team aan (preventie)assistentes. Hoewel onze moderne praktijk
pas in 2020 geopend is, hebben we
veel expertise en ervaring in huis. Wij
vinden het belangrijk dat onze patiënten
zich op hun gemak voelen en zullen daar
alles aan doen.
Kortom, voor de volledige mondzorg
in een moderne praktijk met een fijne
sfeer bent u bij ons aan het goede adres!
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