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HOVC overweegt fusie met tennisvereniging

Harm Kuiper Sportpark in Odoorn voor
miljoenen op de schop
Het Harm Kuiper sportpark in Odoorn ondergaat een metamorfose. Zo komt er
een nieuw clubgebouw, waarvan zowel voetbalclub HOVC als de tennisclub gebruik
gaan maken. Bovendien komt er een extra veld en wordt het aantal kleedkamers
verdubbeld. Ook de toegangstoute naar het sportpark zal aangepakt worden en
voortaan via de Torenweg gaan lopen. Overigens moet de gemeenteraad nog wel
definitief akkoord gaan met de plannen.
Lees verder op pagina 23.

Borger-Odoorn gaat afval anders inzamelen

Grijze container één keer per zes
weken geleegd

Veel belangstelling voor
kavels ‘De Wissel’ in
Nieuw-Buinen
Aan het Zuiderdiep in Nieuw-Buinen startte afgelopen
dinsdag in nauwe samenwerking met Kral Westen de
verkoop van de eerste kavels van plan ‘De Wissel’.
Lees verder op pagina 3.

Leefbaar Borger-Odoorn
maakt zich zorgen om
veiligheid van fietsers
Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond hebben
onlangs een klemmende oproep gedaan aan de
wegbeheerders om alle paaltjes op fietspaden terstond
te verwijderen. Ze dienen geen redelijk doel en zijn
levensgevaarlijk.
Lees verder op pagina 7.

Extra subsidie beschikbaar
voor vernieuwende
plannen leefbaar platteland
De provincie Drenthe roept inwoners en ondernemers
uit Zuidoost en Zuidwest Drenthe op om vernieuwende
ideeën voor het versterken van het platteland in te dienen.
Er is voor 2022 nog subsidie beschikbaar in het zogeheten
LEADER-potje.
Lees verder op pagina 13.

Wethouder Jeroen Hartsuiker geeft uitleg over de nieuwe manier van afvalinzameling
In de Willibrordkerk in Borger konden inwoners zich vorige week dinsdag laten
informeren over de nieuwe manier van afvalinzameling in de gemeente. Want
vanaf 1 januari 2023 verandert de afvalinzameling in de gemeente Borger-Odoorn.
De grijze container wordt vanaf dan één keer per zes weken geleegd. Dat is nu
nog één keer per drie weken. Doordat de grijze container straks minder vaak zal
worden geleegd komen er in de dorpskernen ondergrondse verzamelcontainers.
Jeroen Hartsuiker wethouder van de gemeente Borger-Odoorn: “In onze cijfers zien wij
dat er in onze gemeente steeds minder restafval wordt aangeboden. Wij hebben zelfs
het minste restafval van de provincie Drenthe! Daar zijn wij trots op, maar we denken
dat het nog minder kan. In 2025 willen wij de hoeveelheid restafval per inwoner hebben
verminderd naar 30 kilogram. Hiermee dragen wij bij aan een beter milieu en dempen
we de kosten van afvalverwerking. Het verlagen van de inzamelfrequentie van de grijze
container draagt hier aan bij. Vanaf 1 januari 2023 legen wij de grijze container één keer
per zes weken. Wij begrijpen dat inwoners hier aan zullen moeten wennen. We gaan ze
daarom stimuleren om hun afval nog beter te scheiden. Maar we gaan ook ondergrondse
verzamelcontainers plaatsen. Inwoners kunnen hier, met hun afvalpas, hun teveel aan
restafval kwijt. De inloopavonden organiseren wij om met inwoners in gesprek te gaan
over deze veranderingen in de afvalinzameling.”
De inloopavond in Borger is door ongeveer twintig inwoners bezocht waarbij er volop
ruimte was om vragen te beantwoorden en uitleg te geven over de veranderingen in de
afvalinzameling. Inwoners waren volgens Richtje Rakers-de Vries woordvoerder van de
gemeente vooral benieuwd naar de locaties van de ondergrondse verzamelcontainers
en de reden van het verlagen van de inzamelfrequentie van de grijze container. Maar er
kwamen ook vragen voorbij over het gebruik van de afvalpas, de kosten voor restafval en
het goed scheiden van afval.
Lees verder op pagina 8.
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% 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
Maak op tijd uw afspraak. Een afspraak
maakt u via www.borger-odoorn.nl/afspraak
of telefoonnummer 14 0591.

% Afvalbrengpunt
Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond
Openingstijden
Dinsdag
13.00-16.00 uur
Woensdag 13.00-16.00 uur
Donderdag 13.00-16.00 uur
Vrijdag
13.00-16.00 uur
Zaterdag
9.00-14.00 uur

Afval & oud papier

Beperk de verspreiding van het coronavirus

Informatieavond
ouderenparticipatie

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

Op woensdag 21 september houdt de
gemeente Borger-Odoorn in samenwerking met Welzijnsorganisatie
Andes een bijeenkomst voor senioren
over het thema wonen.
Hoe kunnen ouderen prettig en
passend blijven wonen in de gemeente
Borger-Odoorn? We gaan met elkaar
in gesprek over wat de wensen en
zorgen zijn rondom het wonen in de
gemeente Borger-Odoorn.

% www.borger-odoorn.nl/coronavirus

%

% Gemeentehuis

%

Contact

%
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Inloopavonden over afvalinzameling
Vanaf 1 januari 2023 verandert de
afvalinzameling in onze gemeente. De
grijze container wordt vanaf dan één
keer per zes weken geleegd. Dat is nu
nog één keer per drie weken. In 2025
willen wij de hoeveelheid restafval per
inwoner hebben verminderd tot 30 kilo.
Op dit moment heeft onze gemeente
al het minste restafval van de provincie
Drenthe!
Wij begrijpen dat het wennen is dat uw
grijze container straks minder vaak wordt
geleegd. En dat uw container soms misschien al eerder vol zit. Daarom gaan wij
ondergrondse verzamelcontainers plaatsen.

Ouderenparticipatie

Als u afval hebt dat niet meer in de grijze
container past, dan kunt u dat kwijt in zo’n
ondergrondse container. Hiervoor heeft u
wel uw afvalpas nodig.

Ook in onze gemeente hebben we te
maken met vergrijzing. Veel ouderen
wonen met veel plezier in onze gemeente
en willen dat graag blijven doen. Maar
ook steeds meer ouderen stellen zich
de vraag of dit mogelijk is. Kunnen ze
doorstromen naar een kleinere woning
die passend is bij hun wensen of kunnen
ze, met enige aanpassingen, in hun
huidige woning oud worden. En, hoe
denkt de gemeente over woonvormen
voor ouderen. Het is ﬁjn om met elkaar
hierover in gesprek te gaan.

Wilt u hier meer over weten?

Kom dan naar één van de inloopavonden
die wij organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten willen wij met u in gesprek over
een goede plek voor de verzamelcontainer
in uw dorp of buurt. Ook kunt u ons dan
vragen stellen over de veranderingen in de
afvalinzameling. Namens de gemeente zijn
wethouder Jeroen Hartsuiker en beleidsmedewerkers aanwezig. U kunt vrij inlopen
tussen 18.30 en 20.30 uur.

Bijeenkomst

Op woensdag 21 september vindt deze
bijeenkomst plaats.
Tijd:
10.00 - 11.15 uur
Locatie: Welzijnsgroep Andes,
De Baander 2 in Borger

Waar en wanneer?

’ Op zaterdag 17 september wordt
oud papier opgehaald in Exloo en Klijndijk.
’ Deze week (12 – 16 september) wordt
het PMD-afval ingezameld.
Volgende week (19 – 23 september) wordt
de grijze container geleegd.

Datum

Locatie

Tijdstip

Dinsdag 20 september

MFA Nieuw-Buinen

18.30-20.30 uur

Maandag 26 september

MFA Valthermond

18.30-20.30 uur

Dinsdag 27 september

Dorpshuis Valthe

18.30-20.30 uur

Interesse

Lijkt het u iets om hierover mee te denken,
meldt u zich dan vóór 15 september aan
bij Petra van den Bosch:
p.vandenbosch@borger-odoorn.nl.
Opgave is verplicht. Bij een grote opkomst
wijken we uit naar een andere locatie.

% www.borger-odoorn.nl/afval

Wegwerkzaamheden
’ Buinen: Eilandenweg | tot eind
september | nieuwe bestrating en
afwerking berm | weg voor doorgaand
verkeer gestremd, omleiding via Gorenweg
- Eeserveen: Kanaalstraat | start maandag
29 augustus t/m medio november |
nieuwe bestrating, afwijkende kleur op
kruising met Bosweg | weg voor
doorgaand verkeer gestremd, omleiding
Op www.borger-odoorn.nl/werk-aan-de-weg
vindt u actuele wegwerkzaamheden en
-afsluitingen in Borger-Odoorn, ook van
andere wegbeheerders dan de gemeente.

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

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

% www.borger-odoorn.nl/afspraak

Evenementenkalender

Hebt u een laag inkomen?

Weten welke evenementen er in
Borger-Odoorn plaatsvinden?
In het overzicht op onze website ziet u welk
evenement wanneer plaatsvindt,
en hoe het zit met de vergunning.

Boom we
in de stra

Meer informatie:

Inwoners van Borger-Odoorn met een
laag inkomen en weinig vermogen kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning van de gemeente. U kunt dan
jaarlijks een bedrag besteden in onze
webwinkel Meedoen.

% www.borger-odoorn.nl/evenementen

% www.borger-odoorn.nl/meedoen

%

Vergadering
gemeenteraad
▶ Oriënterende raadsvergadering
donderdag 15 september, 19.00 uur,
gemeentehuis Exloo
▶ Besluitvormende raadsvergadering
donderdag 22 september, 19.00 uur,
gemeentehuis Exloo
▶ Meer informatie:
www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad
Hebt u zelf geen internettoegang?
Dan kunt u bijvoorbeeld terecht in een
bibliotheek in de buurt.
▶ Kijk of luister mee via
www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad
of RTV Borger-Odoorn (kabel 107.5, ether
106.0)
▶ Inspreken? Neem contact op met de griffie
via griffie@borger-odoorn.nl of T 14 0591
% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

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

% www.borger-odoorn.nl

Evenement bij
mij om de hoek?

Berichten over uw buurt
’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we officieel in ons elektronisch gemeenteblad.
Deze ‘berichten over uw buurt’ kunt u bekijken via www.borger-odoorn.nl/overuwbuurt.
’ Hieronder vindt u de titels van de berichten over uw buurt van vorige week.
Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen, ons elektronisch gemeenteblad is leidend.
’ Wilt u nieuwe berichten over uw buurt per e-mail ontvangen? Meld u dan aan op
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
’ Hebt u thuis geen internetverbinding en wilt u toch meer weten over een besluit? Bel ons dan via telefoonnummer 14 0591. We kunnen u dan meer informatie geven of een afspraak maken om op het gemeentehuis
stukken in te zien.
’ Bent u het niet eens met een besluit? Kijk dan op www.borger-odoorn.nl/bezwaar.

WEEK 36
’ 09-09-2022, Bronnegerveen
Buinerstraat 2, melding Activiteitenbesluit
(geaccepteerd)
’ 08-09-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Nieuw-Buinen , Ter hoogte van
Zuidelijke Tweederdeweg 20 (kadastrale
sectie BGR R 1666), het oprichten van een
woning nabij/voor de bestaande schuur
’ 08-09-2022, Verleende omgevingsvergunning: Buinerveen, Zuidonder 42,
het oprichten van een woning

Zó weet je ervan!

www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
www.overuwbuurt.overheid.nl
e-mailservice & app
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’ 08-09-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Ees, Dorpsstraat 41, het
legaliseren van een schuur met overkapping
’ 07-09-2022, Borger
Kruisstraat 1, het organiseren van
het Koesteegfeest (aanvraag)
’ 07-09-2022, Odoorn
Boshof, het organiseren van de kerstmarkt
(aanvraag)
’ 07-09-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Drouwenermond, Zeeland-

29-03-16 15:15

streekje 12, het kappen van 8 sparrenbomen
’ 07-09-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Valthermond, Splitting 28,
het plaatsen van een tijdelijke woonunit
’ 07-09-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Borger, Lemmerstraat 5,
het kappen van een eikenboom
’ 05-09-2022, Verleende omgevingsvergunning: Valthermond, Zuiderdiep 409,
het wijzigen van de bestemming van 'bedrijf'
naar 'wonen'
$

Zó weet j

www.overuwbuu

e-mailservi
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Veel belangstelling voor kavels
‘De Wissel’ in Nieuw-Buinen

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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Aan het Zuiderdiep in Nieuw-Buinen startte afgelopen dinsdag in nauwe
samenwerking met Kral Westen de verkoop van de eerste kavels van plan ‘De Wissel’.
De verkoop vond plaats daar waar de vrijstaande woningen en de twee-onder-één-kap
woningen straks moeten komen te staan.
‘Er is veel belangstelling’
Dat er behoefte is aan woningbouw in
Nieuw-Buinen, werd dinsdag wel duidelijk.
‘De avond is heel erg goed verlopen’, zegt
Marijke Slim van Kral Westen. ‘Er is veel
belangstelling. Mensen konden in de tent
terecht voor informatie en we hadden een
aantal kavels uitgezet. Ook konden ze een
beeld van de uitkijk krijgen. Er was koffie
en thee, er waren maquettes waardoor
mensen een globaal beeld konden krijgen
van wat er mogelijk is. Ook waren er
brochures beschikbaar.’ Ondertussen hebben
verschillende mensen aangegeven wat hun
eerste, tweede of derde keuze is. ‘Afhankelijk
van de situatie zullen we eventueel gaan loten.

Wat zeker is, is dat er eind deze maand, begin
volgende maand al nutsvoorzieningen aan het
Zuiderdiep worden aangelegd. Het kan dus
straks erg snel gaan.’
Tweede fase
‘Wij kijken ondertussen alweer naar de
tweede fase, als rijwoningen gebouwd gaan
worden. Hoe snel we daar concreet mee aan
de slag kunnen gaan, is ook afhankelijk van
de gemeente. Nu al is echter aangetoond dat
er veel belangstelling is. Logisch ook, want
het is een heel mooie upgrade voor NieuwBuinen’, besluit Slim. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Gezamelijke trainer voor 5 gymnastiekverenigingen in Borger-Odoorn
De gymnastiekverenigingen in Borger-Odoorn ondervinden steeds meer problemen
met het vinden van trainers en bestuursleden. De verenigingen zijn al langere tijd in
overleg om te gaan samenwerken.
Dit voorjaar werd bekend dat bij 2
verenigingen na de zomervakantie geen
gymles gegeven meer kon worden door
vertrek van de trainers. Na intensief overleg is
er besloten een gezamenlijke gym en freeruntrainer te zoeken. In het hele proces is Esther
Kuilman als combicoach van de gemeente
ook actief betrokken. Vanuit de gemeente
was er een wens voor een buurtsportcoach.
Inmiddels is er een vaste trainer Abel
Tolner gevonden. Abel kan gym, turn- en
freerunlessen geven (en meer) en wordt
hiernaast ook de nieuwe buursportcoach om
het sporten binnen de gemeente te promoten
en begeleiden.
Ben je geintereseerd in de lessen van
Abel kom dan gerust eens langs voor een
gratis proefles op bijvoorbeeld Maandag
14:45-16:45 gym in de Koel in Borger. De
samenwerkende gymnastiekverenigingen
hebben nu een eerste stap gemaakt naar
meer samenwerking waarbij het doel is om

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

zoveel mogelijk lessen aan te bieden in alle
dorpskernen.
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Wijkagenten

Kerkdiensten

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:

Borger
Protestantse gemeente, 10.00 uur: ds.
M. van’t Hof (HA). 19.00 uur: Avondwelkomdienst ds. Hermes. www.
pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang
Westeresstraat): Meer info op:
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 11 september 2022: Samenkomst in MFA Nieuw-Buinen: Noorderdiep 141c, Nieuw-Buinen.
Inloop met koffie vanaf 10.00 uur
Aanvang 10.30 uur

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.
L.J. (Ben) Uneken
ben.uneken@politie.nl
Gebied: Exloo, Valthe, Odoorn,
Klijndijk en Odoornerveen.

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. L. Roersema, Startzondag.

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

Adverteren
in
Week in Week uit?

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

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

Veel belangstelling in Gasselte voor 5-jarig
jubileum Zoblij

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. B. Altena.

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

Bel 0599 - 61 33 36
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2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
Kandidaad Van der Wal.
Valthe
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. A. van Elten, Roswinkel.
Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:
Timothy Alkema.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. A. van Elten, Roswinkel.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. J. van Beveren.
R.K. Statie Gieten.
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Zondag 18 sept. 9.30 uur,
Woord- en Communieviering, celebr.
diaken S.J. Hof. Woensdag 21 sept.
9.00 uur, Eucharistieviering, celebr.
pastoor J.E.B. Deuling.
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, Zaterdagochtend
van 10.00 u. tot 12.00 u. “De kerk is
open”.
Zondagochtend om 9.30 u. ds. M. J.
van Binnendijk. Thema “Aan tafel”.
Zondagavond om 19.00 u. ds. C. G. op
’t Hof uit Siddeburen.

Kindercentrum Zoblij in Gasselte vierde vrijdag feest. Toen namelijk
werd het vijfjarig jubileum gevierd. De opkomst was zeer groot. Met als
thema ‘boerderij’ was er dan ook van alles te doen bij Zoblij.
Kinderen konden geschminkt
worden, er was een springkussen,
er was een hapje en een drankje
en er konden ballonnen gevouwen
worden. Uiteraard was er ook muziek.
Belangstellenden konden vrijdag
meteen ook een kijkje nemen in de

nieuwe BSO-ruimte, die bijna klaar is.
Zoblij is zoals veel mensen al weten
gevestigd in de voormalige Rabobank
in Gasselte. Het kindercentrum geeft
kinderen buiten de schoolomgeving
rust en ruimte. Kies je voor Zoblij,
dan kies je voor vaste gezichten.

Kinderen genieten er van een
beleving- en speelplaats met een
tuinkas en een snoezelruimte. Je kunt
een beroep doen op Zoblij voor
kinderopvang, peuteropvang en als
peuterspeelzaal. Ook wordt voor- en
naschoolse opvang aangeboden. Op
naar de volgende vijf jaar! (Week in
Week uit/Vincent Muskee)

‘Gezond en Fit ouder worden’ in het Mondengebied
Bewegen, gezond eten, goed slapen en sociaal actief zijn, zijn
belangrijke ingrediënten om gezond en fit te blijven. Halverwege
september ontvangen inwoners in de leeftijdsgroep van 65 t/m 85 jaar
van 1e en 2e Exloërmond, Valthermond, 2e Valthermond, Exloërveen en
Zandberg een uitnodiging van de gemeente Borger-Odoorn om mee te
doen aan het programma ‘Gezond en Fit ouder worden’.
Doel van het project
Het doel van het project is leren
hoe je er zelf voor kan zorgen dat
je fit en gezond blijft. Combicoach
seniorensport Petra van den Bosch
voert dit programma al vele jaren uit
en ze ziet dat het voor veel mensen
weer een eerste stap kan zijn naar een
actievere leefstijl. “Zodra men zelf
vooruitgang ziet, krijgen deelnemers
er ook meer plezier in. En dat
stimuleert.” Het effect is méér dan
positief te noemen.
Oud-deelnemers zijn ook echt meer
gaan bewegen, hebben meer sociale
contacten en er is sprake van een
verbeterde gezondheid. “En daar
doen we het voor!”
Gezond en Fit programma
Het ‘Gezond en Fit programma’
start met een fittest op woensdag 19
oktober in sporthal de Hunsowhal in
2e Exloërmond. Deze bestaat uit een
bloeddrukmeting, spierkrachttesten,
reactie – en handvaardigheidstesten,

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer
informatie, bel of mail gerust.
Petra van den Bosch, combicoach
seniorensport en sociaal domein

lenigheidstesten - en een conditietest. Tel: 06-11 39 43 01
Na de fittest volgt een gesprek met
mail p.vandenbosch@borger-odoorn.
een adviseur. Deze bespreekt de
nl
fittestresultaten en geeft informatie
over het vervolgprogramma. In het 8weekse vervolgprogramma wordt er
elke week een beweegles aangeboden.
Deelname aan de fittest en het
vervolgprogramma is gratis.
Voor mensen met een chronische
aandoening of lichamelijke beperking
die niet in de bovengenoemde
leeftijdsgroep vallen is er, in overleg,
de mogelijkheid om deel te nemen
aan de fittest. Neem hiervoor contact
op met Petra.
Tevens zal welzijnsstichting Andes
en het sociale team de Monden een
deel van de fittestdag aanwezig zijn
in de hal voor het beantwoorden van
vragen op het gebeid van mantelzorg,
vrijwilligerswerk, activiteiten, geld,
etc. etc.
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ATBeetje Vals Plat vanuit Exloo
Zondag 25 september a.s. vindt het jaarlijkse ATBeetje Vals Plat plaats. Een
mountainbike toertocht voor zowel jong als oud. Deze tocht wordt georganiseerd door
fietsclub Biking Neighbours Exloo (BNE).
BNE
BNE is een gezellige enthousiaste fietsclub
voor racefietsers en mountainbikers. Er
worden over het jaar verdeeld diverse
activiteiten georganiseerd en daarbij hoort
ook het succesvolle ATBeetje Vals Plat. Vele
mountainbikers uit met name het noorden
van het land komen jaarlijks naar Exloo om 1
van de mooie routes te fietsen.
ATBeetje Vals Plat
Er is keuze uit 3 afstanden. Er kan een route

van 20, 30 of 50 km gefietst worden. De
routes zijn goed gelint. Onderweg zijn er
2 verzorgingsposten en natuurlijk is er ook
EHBO aanwezig
Zin om mee te doen?
Er kan gestart worden tussen 8.30 en 10.00
uur. Startlocatie is het dorpshuis in Exloo
( Hoofdstraat 58C, achter de basisschool).
Kosten: € 5,00 voor NTFU leden € 7,00 voor
niet leden.

Fietsexcursie Hunebedden en andere
cultuurhistorische objecten in Valthe(rbos)
Heb je ook zin om de mooiste historische plekjes van het Valtherbos te ontdekken?
Ga dan mee met deze gevarieerde fietsexcursie. Op 21 september a.s. kan je met
een gids van Staatsbosbeheer een prachtige fietstocht van zo’n 11 km maken door
boswachterij Emmen. Een geweldig natuurgebied met vele zichtbare sporen uit het
verleden.
In Drenthe zijn meerdere hunebedden en
grafheuvels zichtbaar aanwezig. Hunebedden
zijn de oudste monumenten die in Nederland
te vinden zijn. In de IJstijd werden grote
keien naar Drenthe meegevoerd en daarvan
werden de Hunebedden gebouwd. Ze
werden vlak bij de nederzettingen van het
Trechterbekervolk gebouwd. Je vindt er
daarom soms een aantal vlak bij elkaar.
Tijdens de fietsexcursie wordt er vijf keer
gestopt en een korte wandeling gemaakt om
hunebedden en de grafheuvel Eppiesbergje
bekeken. Daarnaast wordt ook het
Onderduikhol bezocht en de plek van het
archeologisch onderzoek van de 2 eeuwen
geleden verdwenen Valtherschans wordt
aangedaan. Fietsafstand is 11 km waarvan 4

km over stevige zandpaden wordt gefietst. De
fietsexcursie is geschikt vanaf 16 jaar. Je leert
en ontdekt van alles over de geschiedenis van
hunebedden en grafheuvels
Informatie en aanmelden
De fietsexcursie vindt plaats op woensdag 21
september om 14.00 uur en duurt ongeveer
twee uur. De kosten bedragen € 7,50 per
persoon en men dient een eigen, stevige fiets
mee te nemen. Vooraf online aanmelden is
noodzakelijk via www.staatsbosbeheer.nl/
fietsexcursievaltherbos Startplaats: Parkeren
bij Eppiesbergje, dit is de grote grafheuvel in
akkers ten noorden van de weg Odoorn naar
Valthe, (Valtherweg). Voor meer informatie
en voor de overige activiteiten kunt u kijken
op www.staatsbosbeheer.nl/zuidoostdrenthe
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Leefbaar Borger-Odoorn maakt zich
zorgen om veiligheid van fietsers
Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond hebben onlangs een klemmende
oproep gedaan aan de wegbeheerders om alle paaltjes op fietspaden terstond
te verwijderen. Ze dienen geen redelijk doel en zijn levensgevaarlijk. Tevens
is er een peiling van de Fietsersbond geweest waaruit is gebleken dat de
fietsvriendelijkheid van onze gemeente ‘onder gemiddeld’ is.
Daarnaast neemt het aantal eenzijdige ongevallen van fietsers toe, mede door deze
gevaarlijke paaltjes. Ook stappen steeds meer ouderen op de fiets en vormen dan ook
een kwetsbare doelgroep. Door het gebruik van de e-bike nemen de snelheden op onze
fietspaden toe en daarmee ook de gevaarzetting.
Leefbaar Borger-Odoorn heeft schriftelijke vragen gesteld over de paaltjes op de
fietspaden in onze gemeente. Zij willen graag weten hoeveel van deze paaltjes er zijn en
of het college bereid is deze paaltjes, waar dat verantwoord kan, te laten verwijderen.

Een subsidieregeling voor inwoners van Drenthe

Maak de eigen omgeving groener

Natuurparkje in Drouwen wordt als voorbeeld gesteld
Steeds meer inwoners van Drenthe helpen mee aan het vergroten van
de biodiversiteit in de eigen omgeving. Dit doen zij met behulp van de
subsidieregeling ‘Groene bewonersinitiatieven’ van de provincie Drenthe.
Met de subsidie kunnen inwoners samen met buurtbewoners maatregelen nemen in het
openbaar groen. In totaal is er € 50.000,- beschikbaar. Gedeputeerde Henk Jumelet: “We
zien dat steeds meer mensen zich bewust zijn van het belang van biodiversiteit in hun
eigen buurt. De afgelopen jaren zijn er al mooie initiatieven ontstaan. Zo realiseerde een
groep bewoners uit Drouwen een natuurparkje. Ze plaatsten onder andere een groot
insectenhotel en zaaiden wilde bloemenmengsels in ter bevordering van de biodiversiteit.
Wij ondersteunen en stimuleren dat nog meer bewoners samen de handen uit de mouwen
steken en daarmee de eigen omgeving mooier maken én de biodiversiteit verbeteren.”
De aanleiding voor het instellen van de subsidieregeling is de uitvoering van de motie
Boerenlandvlinders in juni 2017. Daarin gaven Provinciale Staten aan ongerust te zijn
over de afname van de biodiversiteit in het landelijk gebied, vooral rond bijen, vlinders en
andere insecten. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal insecten snel afneemt doordat
er steeds minder geschikt leefgebied is. Met deze subsidieregeling, die ook beschikbaar
was in 2019, 2020 en 2021, kunnen inwoners een steentje bijdragen aan de verbetering
van hun leefgebied.
Inwoners van Drenthe vragen de subsidie aan via de website van de Provincie Drenthe.

Christengemeente CONNECT gaat zich
definitief vestigen in Nieuw-Buinen
De Christengemeente welke was ontstaan tijdens de pandemie in Borger heeft
inmiddels een definitieve locatie gevonden. Vanaf zondag 18 september is het
dorpshuis Noorderbreedte de vaste locatie.
Op deze zondag zal ook de opening zijn. ‘We zijn erg verheugd dit te kunnen melden,
zodat we midden in onze regio van onze leden een vaste plek gevonden hebben’ geeft
voorganger Martin Nanninga aan. ‘De hoop een het vertrouwen is dat we hier verder
kunnen groeien’
De gemeente is gebaseerd op uiteraard Gods woord, maar zonder religie. Geen vaste
vormen, ruimte voor de heilige Geest. Er word veel aandacht gegeven aan de groei van
de mensen die er zijn. Persoonlijk gebed, genezingen, bevrijdingen, allemaal zoals de
bijbel ons dat ook leert. Vanaf 18 september 10.00 uur is iedereen van harte welkom.

Badmintonvereniging Annen bestaat 45 jaar

Oproep vanuit Annen: lustrumviering
BCAO is 9 oktober a.s.

Dit jaar bestaat Badmintonvereniging Annen en omgeving (BCAO) alweer 45
jaar. Voor dit 9e lustrum organiseert de vereniging op zondag 9 oktober 2022 in de
Burgemeester Lambershal, Kruisakkers 36 in Annen een sportief evenement voor
en met leden, oud-leden en genodigden. Ook andere badmintonliefhebbers zijn
welkom.
Het middagprogramma duurt van 13.00 uur tot ongeveer 17:00 uur. Er is er een
badmintonzeskamp voor iedereen vanaf 16 jaar en een verloting met leuke prijsjes.
Tussendoor zijn er hapjes, drankjes en een hoop gezelligheid. Meedoen? Sportkleding en
zaalschoenen niet vergeten, rackets zijn beschikbaar.
Vanaf ca. 18.00 uur volgt een buffet in de Sportsbar. De kosten voor het
middagprogramma bedragen € 5,-, voor de hele dag (inclusief buffet) € 10,-. Voor
leden (+ 1 persoon aanhang) is deelname kosteloos. Aanmelden voor 1 oktober a.s. via
secretaris@bcao.nl.

Dinsdag 13 september 2022
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Borger-Odoorn gaat afval anders inzamelen

Grijze container één keer per zes weken geleegd
De gemeente heeft 29 ondergrondse containers besteld
scheiden van afval. De ondergrondse
containers worden zoveel mogelijk
op logische plekken geplaatst. “Zoals
bij een winkel of de ingang van een
wijk. Sommige dorpen krijgen geen
ondergrondse container omdat dit
vanwege de uitgestrektheid van onze
gemeente economisch niet uit kan”
aldus de woordvoerder.

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

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

BusPoP neemt ook de
afslag naar Het Perron in
Valthe
De Amerikaanse bussen van het zogenaamde BusPoP
nemen een andere afslag op de Hunebed Highway en
stoppen dit jaar ook bij cafe Het Perron in Valthe! Dit
muziekcafe past perfect in de muzikale toer van BusPop
op 7 en 8 oktober a.s.

Wethouder Jeroen Hartsuiker geeft uitleg over de nieuwe manier van afvalinzameling

De gemeente heeft 29 ondergrondse
containers besteld. Voornamelijk
voor restafval, maar ook een aantal
voor PMD, textiel en luiers. Op basis
van de input van inwoners tijdens de
inloopavonden kan dit nog worden
bijgesteld.

In de Willibrordkerk in Borger konden inwoners zich vorige week dinsdag
laten informeren over de nieuwe manier van afvalinzameling in de
De reis gaat verder naar
Amsterdam om vervolgens te gemeente. Want vanaf 1 januari 2023 verandert de afvalinzameling in de
Melody in Barger Oosterveld eindigen bij cafe Groothuis in gemeente Borger-Odoorn. De grijze container wordt vanaf dan één keer
en cafe Postkantoor in Nieuw Emmen.
per zes weken geleegd. Dat is nu nog één keer per drie weken. Doordat
de grijze container straks minder vaak zal worden geleegd komen er in de
dorpskernen ondergrondse verzamelcontainers.

Wie heeft er nog een knopendoos in
huis die overvol is?

Hunebedcity in Borger is
op zoek naar knopen
Vaak zit er een reserveknoop aan nieuwe kleding, die je
bewaart voor het geval je een knoop gaat verliezen. In
de loop der jaren kunnen dat heel veel knopen worden
en je weet niet meer van welk kledingstuk ze zijn. Een
oud koekblik of sigarendoos wordt vaak gebruikt om de
knopen in te doen. Het worden er steeds meer en wat
moet je met al die knopen?
Gooi die knopen niet weg,
maar geef ze een tweede
leven door ze te brengen naar
Hunebedcity in hartje Borger.
Daar kunnen de toppers

er mooie kunstwerken van
maken die weer als inspiratie
kunnen dienen voor de
gasten van Hunebedcity in
Borger.

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

Jeroen Hartsuiker wethouder van
de gemeente Borger-Odoorn: “In
onze cijfers zien wij dat er in onze
gemeente steeds minder restafval
wordt aangeboden. Wij hebben zelfs
het minste restafval van de provincie
Drenthe! Daar zijn wij trots op, maar
we denken dat het nog minder kan. In
2025 willen wij de hoeveelheid restafval
per inwoner hebben verminderd naar
30 kilogram. Hiermee dragen wij bij
aan een beter milieu en dempen we
de kosten van afvalverwerking. Het
verlagen van de inzamelfrequentie van
de grijze container draagt hier aan bij.
Vanaf 1 januari 2023 legen wij de grijze
container één keer per zes weken. Wij
begrijpen dat inwoners hier aan zullen
moeten wennen. We gaan ze daarom
stimuleren om hun afval
nog beter te scheiden. Maar
we gaan ook ondergrondse
verzamelcontainers plaatsen.
Inwoners kunnen hier, met
hun afvalpas, hun teveel
aan restafval kwijt. De
inloopavonden organiseren
wij om met inwoners
in gesprek te gaan over
deze veranderingen in de
afvalinzameling.”
De inloopavond in Borger
is door ongeveer twintig
inwoners bezocht waarbij er
volop ruimte was om vragen
te beantwoorden en uitleg te
geven over de veranderingen
in de afvalinzameling.
Inwoners waren volgens
Richtje Rakers-de Vries
woordvoerder van
de gemeente vooral
benieuwd naar de locaties
van de ondergrondse
verzamelcontainers en

Er komen nog drie inloopavonden:
dinsdag 20 september in MFA NieuwBuinen, maandag 26 september in
MFA Valthermond en dinsdag 27
september in het dorpshuis in Valthe.
Ook deze inloopavonden kunnen vrij
bezocht worden tussen 18.30 en 20.30
uur. Wethouder Jeroen Hartsuiker
de reden van het verlagen van de
en beleidsmedewerkers zijn hierbij
inzamelfrequentie van de grijze
aanwezig om uitleg te geven en vragen
container. Maar er kwamen ook vragen te beantwoorden. (Week in Week uit/
voorbij over het gebruik van de afvalpas, Martin Zaagman)
de kosten voor restafval en het goed

Beleidsmedewerkers (m) van de gemeenten beantwoorden vragen en gaven uitleg over de nieuwe
manier van afvalinzameling
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‘We gaan zeker iets anders doen in het dorp’

Laatste(!) Stratenmakersfestival in 2e Exloërmond een
groot succes
2e Exloërmond stond vrijdag
en zaterdag in het teken van
het Stratenmakersfestival. Het
evenement werd voor de 25e keer
georganiseerd. Het was meteen
ook de laatste keer. ‘ Het was de
afgelopen edities en ook voor
deze editie heel erg moeilijk om
stratenmakers te vinden. Dat
wordt gewoon steeds moeilijker.
Sterker nog; er is een gebrek aan
stratenmakers. Om die reden hebben
wij als bestuur besloten dat het na
25 jaar mooi geweest is. Wél hebben
we plannen om iets anders te gaan
organiseren in het dorp. Wat dat
precies gaat worden? Daar gaan
we als bestuur de komende periode
over brainstormen’, vertelt Ellen
Dermois, namens de organisatie.

Adverteren in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
kregen in de ochtend een patroon
van een kruiwagen, waarmee ze
aan de slag mochten. De gemaakte
‘kunstwerken’ blijven overigens
zichtbaar op het parkeerterrein van
het dorpshuis. Daarna was het vooral
feesten met medewerking van Tien
voor Twee en Fifth Wheel uit Valthe.
Het Stratenmakersfestival werd op
spectaculaire wijze afgesloten met
een vuurwerkshow. ‘We kunnen dan
ook terugkijken op een zeer geslaagd
festival’, besluit Dermois.

Ruim 500 mensen bij ‘Bonte Avond
op camping Twaaide Mond
De 25 editie van het festival kan
als bijzonder geslaagd omschreven
worden. ‘We zijn op vrijdagavond
begonnen met het theaterstuk ‘Bonte
Avond op camping Twaaide Mond’’.

Daar waren zeker tussen de vijf- en
zeshonderd mensen getuige van’,
vertelt Dermois. Na afloop was er
een water- en lichtspektakel- op
muziek- verzorgd door de brandweer.
Uiteraard stond de zaterdag vooral in
het teken van de stratenmakers. Zij

Korenfestival Gemeente BorgerOdoorn is volop in voorbereiding
De voorbereidingen van het Korenfestival, dat gehouden wordt op 12
november, zijn in volle gang. Bij de aanmeldingen zijn diverse koren met
verschillende genres. Een mooi programa dat wederom geopend gaat
worden door Burgemeester Jan Seton. Ook nu weer gratis deelname en
toegang dank zij de spontane toezeggingen van vele sponsoren.
Vindt u ook het Gemeentelijk
Korenfestival een prachtig evenement,
dan kunt ook u ons steunen door
te stemmen op de aktie van de
Rabobank Het Drents Land. Met het
Rabobankclubsupport ondersteunen
zij verenigingen en stichtingen. Ook

Stichting Korenfestival Gemeente
Borger-Odoorn heeft zich hiervoor
aangemeld. Uw stem is onze steun,
hiervoor onze hartelijke dank.
Stemmen; filteren op categorie zang,
Gemeente Borger-Odoorn.

Uitslag Stratenmakersfestival: 1. M.J.
Multidiensten (echtpaar Marco ten Hove
en José Gerrits), 2. Firma Hemmen
(Erik Tieck en Andries Soetevent) en
3. Fuhler Wegenbouw (Andre Groen en
Roy Katt).
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IJS 9,PR .99
29
€

OPEL CROSSLAND 1.2 Turbo Automaat Elegance clima/17”LM
Maart 2022 - Wit/zwart
Stof - Benzine - Automaat
595 km - Nieuwprijs: €36.940,-
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GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN
UW AUTO!!

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

JS 9,I
PR .39
32
€

IJS 0,PR .70
18
€
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R
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E
V

OPEL CROSSLAND X 1.2 Turbo
Innovation navi/clima/17”LM
Juli 2018 - Wit/Zwart - Half leder
Benzine - Handgeschakeld
48.334 km - Nieuwprijs: €28.550,-

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 .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,-

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

OPEL ADAM 1.0 Turbo BlitZ navi/
airco/16”LM
September 2019 - Rood/zwart
Stof - Benzine - Handgeschakeld
28.492 km - Nieuwprijs: €21.340,-

IJS 0,PR .90
20
€

OPEL ASTRA Sports Tourer 1.2
Edition Plus navi/clima/cruise
/16”LM
Mei 2020 - Grijs metallic - Stof
Benzine - Handgeschakeld
27.375 km - Nieuwprijs: €29.520,-

IJS 9,PR .89
14
€

IJS 9,PR .99
17
€

OPEL MOKKA 1.2 Turbo Automaat
Ultimate navi
Maart 2022 - Wit/zwart
Alcantara - Benzine - Automaat
1.069 km - Nieuwprijs: €42.120,IJS 9,PR .99
23
€

OPEL GRANDLAND X 1.2 T Automaat Online Ed. navigatie
Augustus 2018 - Wit metallic
Stof - Benzine - Automaat
59.438 km - Nieuwprijs: €36.720,-

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
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,-

IJS 9,PR .39
23
€
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R
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E
V

OPEL GRANDLAND X 1.2 Turbo
120 Jaar Ed. navi/clima/17”LM
Mei 2019 - Grijs metalllic - Half
leder - Benzine - Handgeschakeld
52.164 km - Nieuwprijs: €36.330,-

IJS ,PR .899
9
€

VOLKSWAGEN UP! 1.0 BMT move
up! airco
Augustus 2017 - Wit - Stof - Benzine
Handgeschaked - 52.984 km
Nieuwprijs: €14.550,-

IJS 9,PR .69
23
€

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

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
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 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
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,-
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Laatste fase aanleg Drents
Geslaagde open dag Rouwcentrum in Nieuw-Buinen
wandelknooppuntennetwerk Uitvaartvereniging De
Veenkoloniën in Nieuw Buinen
hield zaterdag een open dag.
van start
Eind 2024 kun je in heel Drenthe een wandeling uitstippelen
op de in totaal 5500 kilometer aan wandelroutes van het
wandelknooppuntennetwerk. Dat doel komt in zicht met
de start van de 5e en afsluitende fase van het uitrollen van
dit netwerk. Gedeputeerde Staten zijn voornemens een
subsidie te verlenen van € 766.217,- aan het Recreatieschap
Drenthe voor de uitrol. Met deze bijdrage zorgen zij voor de
aanleg van wandelknooppunten in de gehele gemeenten Aa
en Hunze, Tynaarlo, Hoogeveen, Assen, Midden-Drenthe
en voor een deel in Westerveld, Emmen, Noordenveld en
Meppel. De gemeenten de Wolden, Borger-Odoorn en
Coevorden zijn inmiddels afgerond of in de afrondende
fase.
Het wandelnetwerk stelt
wandelaars in staat om op basis
van knooppunten gemakkelijk
en flexibel kleine wandelingen
of langere tochten uit te
stippelen. Het netwerk bestaat
voornamelijk uit onverharde
paden door afwisselende
landschappen en gaat langs
horeca, attracties, musea en
bezienswaardigheden. Met
het netwerk krijgen inwoners
en toeristen de mogelijkheid
om de omgeving (opnieuw)
te ontdekken. Ook sluiten
de knooppunten aan op het
wandelknooppuntennetwerk
in Overijssel, Friesland,
Groningen en Duitsland. Het
netwerk zal leiden tot meer
wandelaars en een impuls geven
aan het toerisme.

‘De aanleg van het
wandelknooppuntennetwerk
is een enorme aanwinst voor
Drenthe’, vertelt voorzitter van
het Recreatieschap Drenthe,
Bas Luinge. ‘Het netwerk geeft
een impuls aan het toerisme,
zal hopelijk een boost geven
aan de aangelegen horeca- en
recreatiebedrijven, maar is ook
voor onze eigen inwoners een
pluspunt.

Gemeenten en het
Recreatieschap zijn betrokken
bij de uitvoering van het
wandelknooppunten-netwerk
en dragen financieel bij. Het
Recreatieschap verzorgt de
coördinatie, plaatsing en het
beheer en onderhoud van het
wandelknooppuntennetwerk.
Belangrijk voor het onderhoud
Henk Brink, gedeputeerde
van de paden zijn ook de
provincie Drenthe: ‘Naast
betrokken vrijwilligers.
fietsen past ook wandelen
Provinciale Staten hebben
in onze ambitie om dé
in het voorjaar van 2021
vrijetijdsprovincie van
extra budget ter beschikking
Nederland te worden. Het
gesteld om de uitrol van het
doel is de realisatie van een
wandelknooppuntennetwerk
wandelnetwerk in heel Drenthe. te versnellen. Zij zijn nog in
Met het versneld realiseren
de gelegenheid om eventuele
van dit netwerk sluiten we
wensen of bedenkingen
aan bij de behoefte van de
kenbaar te maken wat betreft
Drentse wandelaar. We maken
de 5e fase.
wandelen nog makkelijker en
toegankelijker in de gehele
provincie.’

Dat had vooral te maken met
het rouwcentrum, dat een ware
metamorfose heeft ondergaan.

Met behulp van vrijwilligers
van de uitvaartvereniging is het
rouwcentrum namelijk grondig
aangepakt. Zo is er onder meer een
nieuwe verflaag aangebracht en is
het rouwcentrum van prachtig nieuw
behang voorzien. Bovendien zijn een
aantal aanpassingen doorgevoerd
waardoor het rouwcentrum nóg
beter gebruikt kan worden. Uiteraard
kregen bezoekers van de open dag

voorlichting van medewerkers over de
uitvaartvereniging, hoe een uitvaart
precies verzorgd wordt en op welke

wijze jij jouw laatste wensen precies
vast kunt leggen.

Yannick Olij nieuwe fractievoorzitter PvdA
Borger-Odoorn
Yannick Olij (24) uit 2e Exloërmond is de nieuwe fractievoorzitter van
de PvdA Borger-Odoorn. Hij heeft het stokje overgenomen van Peter
Zwiers. Yannick is vijf jaar fractie-assistent geweest, en sinds de laatste
gemeenteraadsverkiezingen is hij raadslid. In zijn dagelijks leven werkt
hij in de jeugdzorg.
Peter Zwiers blijft wel
gemeenteraadslid in Borger
Het fractievoorzitterschap viel echter
moeilijk te combineren met zijn
drukke agenda. Onder meer vanwege
zijn voorzitterschap van ‘200 Jaar
Nieuw-Buinen’, in combinatie met
een jong gezin. Peter: “Ik heb vanaf
het begin gezegd dat ik de jeugd de

kans wou geven. Dit was dan ook een
logische stap.” De fractie gaat zich
bezig houden met nog meer contact
met de inwoners. Ze wil nadrukkelijk
meer zichtbaar zijn op straat, en niet
alleen in de raad. Yannick is in elk
geval enthousiast: “Wat ik mis in
ervaring, maak ik dubbel en dwars
goed met motivatie.” Inhoudelijk wil

de PvdA-fractie werk maken van de
koopkrachtcrisis en de wooncrisis. Dat
raakt helaas veel mensen.

Basisscholen in Borger-Odoorn zamelen elektronisch
afval in tijdens E-waste Race
Inwoners van de gemeente BorgerOdoorn kunnen tussen maandag 12
september en donderdag 6 oktober
gratis hun elektronisch afval thuis laten
ophalen door de basisschoolkinderen.
Dit kunnen zij doen door hun e-waste
online aan te bieden op
www.ewasterace.nl. De kinderen
krijgen punten voor het ingezamelde
e-waste. De basisschool met de meeste
punten wint een schoolreisje naar
Nemo in Amsterdam.

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
Sinds afgelopen maandag 12 september tot en met donderdag 6 oktober
doen vijf basisscholen in Borger-Odoorn mee aan de E-waste Race. Het
project is op maandag 5 september van start gegaan. Op de Sint Joseph
school in Zandberg overhandigde wethouder Jeroen Hartsuiker een oude
en kapotte laptop aan een leerling.
De deelnemende scholen gaan
vier weken lang de strijd aan tegen
elektronisch afval (e-waste). De
kinderen zamelen klein elektronisch

afval in zodat dit hergebruikt of
gerecycled kan worden. Zo leveren de
kinderen een bijdrage aan de circulaire
economie.

Elektronisch afval (e-waste) zijn
kapotte of oude apparaten met een
stekker eraan of een plek voor een
batterij. Zoals een oud toetsenbord,
kapotte waterkoker, defect mobieltje
of kabels en adapters. Inktcartridges,
losse batterijen en losse accu’s vallen
niet onder e-waste en mogen dus
niet worden ingeleverd. De E-waste
Race in de gemeente Borger-Odoorn
wordt mogelijk gemaakt door PreZero
Nederland, Stichting Open, Weee
Nederland en Wecycle.

Theatergroep Helmers uit Gieten speelt 'Opgefokt'
De voorstellingen van Theatergroep
Helmers uit Gieten werpen haar
schaduw vooruit. Op vrijdag 21 en
zaterdag 22 oktober om 20.00 uur en
op zondag 23 oktober om 15.00 uur
en om 20.00 uur kunnen liefhebbers
van amateurtheater een kaartje kopen
voor 'Opgefokt'.
De komische voorstelling onder regie
van Marjan Buring vindt plaats op
een bijzondere locatie, namelijk de
werkplaats van Venema Communicatie
aan de Bloemakkers 34 in Gieten. Tickets
zijn vanaf 1 oktober te koop bij Primera
Klingenberg of telefonisch te reserveren
via 0592 – 26 32 67. Een entreebiljet
kost 8 euro. Donateurs van Theatergroep
Helmers krijgen één kaartje gratis.

Theatergroep Helmers speelt 'Opgefokt'. Foto: Paul Abrahams
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Familieberichten
kunt u inleveren
tot maandagmiddag
14.00 uur bij de Bruna
in Borger.
De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Een bakkie met een gebakkie

Een actie voor
alle inwoners van
Gasselternijveen

Dorpscoöperatie de Brug in Gasselternijveen organiseert
in de landelijke week tegen eenzaamheid (29 september
t/m 6 oktober a.s.) voor alle inwoners van het dorp de
actie “een bakkie met een gebakkie”.
Als iemand in zijn/haar eigen omgeving (of in het dorp)
iemand kent, die wel een steuntje in de rug zou kunnen
gebruiken, dan zou hij/zij daar in die week met een gebakje
(voor een kop koffie) langs kunnen gaan. Omdat niemand
overgeslagen mag worden, kunnen inwoners ook zelf
aangeven, dat ze graag een gebakje (en een bezoekje)
zouden willen ontvangen. De dorpscoöperatie stelt i.s.m.
Bakker Timmer gebakjes voor de actie beschikbaar. (Iedere
deelnemer kan max. twee gebakjes aanvragen.)
Opgave is t/m vrijdag 23 september a.s. mogelijk. De
inwoners die zich aanmelden voor de actie kunnen op de
aangegeven dag voor het bezoek, een gebakje afhalen bij
bakker Timmer in het winkelcentrum. De dorpscoöperatie
hoopt dat veel inwoners van het dorp mee zullen doen aan de
actie.

Wie wordt de nieuwe detective
in Borger-Odoorn

Levend Cluedo en meer...
in Odoorn

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

Thema van de Nationale Sportweek van dit jaar is
Buiten Bewegen. De combicoaches van de gemeente
organiseren daarom in de derde week van september
veel buitenactiviteiten voor zowel jong als oud.
Combicoach Petra organiseert op maandagmiddag 19
september een ontzettend leuke buitenactiviteit voor de
60+ doelgroep.

Extra subsidie beschikbaar
voor vernieuwende
plannen leefbaar
platteland

Levend Cluedo en meer…
Wandelen, speuren,
samenwerken, alles komt
samen bij deze activiteit. Laat
je verrassen en doe mee!
Iedereen die mobiel is kan
meedoen. Het belooft een
gezellige middag te worden
waarin je speurderskwaliteiten
aan het licht komen. Wie
weet ben jij de nieuwe
detective van de gemeente
Borger-Odoorn.

De provincie Drenthe roept inwoners en ondernemers
uit Zuidoost en Zuidwest Drenthe op om vernieuwende
ideeën voor het versterken van het platteland in te
dienen. Er is voor 2022 nog subsidie beschikbaar in het
zogeheten LEADER-potje. Het Europees subsidie-,
kennis- en actieprogramma voor een vitaal en leefbaar
platteland.

Dag: Maandag 19 september.
Tijd: 13.30 – 15.00 uur.
Locatie: Oude Sivo
terrein Odoorn (einde
Anjelierstraat). Doelgroep:
mannen en vrouwen
van 60+. Kosten: gratis.
Opgeven: vóór 16 september
bij Petra van den Bosch,
p.vandenbosch@borgerodoorn.nl, 06 – 11 39 43 01.

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

Hoofdstraat noord plukt
‘Nieveenster roodkokers’
De stoofperen aan Hoofdstraat-noord te
Gasselternijveen, de z.g. ‘Nieveenster Roodkokers’ zijn
dit jaar door de mooie zomer vroeg rijp. De peren zijn
van goede kwaliteit. De buurt heeft er al weer een aantal
plukavonden opzitten.
Ook dit jaar verkoopt de
buurt een groot deel van
de oogst. De opbrengst
komt ten goede aan de
buurtvereniging die zorg
draagt voor lief en leed
in de buurt en de kosten
van het onderhoud aan
de perenbomen voor haar

rekening neemt.
De stoofperen zijn vanaf
heden op alle dagen
verkrijgbaar op Hoofdstraat
111 (aan de rotonde) en OP
is OP. Voor informatie:
Familie Huiting 0599 – 64
79 94.

Stimulans voor innovatie
Een gezond
ondernemersklimaat
is belangrijk voor de
lokale economie en
werkgelegenheid. Om
aantrekkelijk te blijven
innoveren en onderscheiden
ondernemers zich. Een
LEADER-bijdrage helpt hen
om die stap te zetten.

uit LEADER. Deze
kleinschalige, particuliere
woonzorgvoorziening biedt
wonen en zorg aan ouderen
die niet langer geheel
zelfstandig kunnen wonen.
En dit in een verbouwde
boerderij in een landelijke
omgeving.

In Zuidwest-Drenthe
werd het subsidiegeld
Gedeputeerde Henk Jumelet onder andere besteed
(CDA): “Een leefbaar
aan de doorontwikkeling
platteland, waar reuring is
van verschillende
voor inwoners en toeristen.
verblijfsaccommodaties
Met bereikbare voorzieningen en het aanbod van
en aandacht voor elkaar. Dát arrangementen bij deze
is een vitaal platteland! Het
accommodaties.
LEADER-programma geeft
ondernemende Drenten
De provincie treft
de mogelijkheid om hun
voorbereidingen voor een
ideeën te verwezenlijken.
nieuw programma van
En daarmee blijft Drenthe
LEADER in de periode
aantrekkelijk voor inwoners
2023-2027.
en toeristen. Dus, kom op
met die mooie plannen!”
Meer informatie
Het indienen van
Goed voorbeeld doet goed subsidieaanvragen kan voor
volgen
de regio Zuidoost nog tot en
LEADER wordt sinds 2016
met 12 september 2022. Voor
in Zuidoost en Zuidwest
de regio Zuidwest tot en met
Drenthe ingezet. Inmiddels
24 oktober 2022.
zijn er al tal van voorbeelden,
waar de kracht van de regio
Op www.
tot mooie resultaten heeft
leaderzuidoostdrenthe.nl
geleid.
en www.provincie.drenthe.
nl/leaderzuidwest staat
Zo kreeg in Zuidoostmeer informatie over de
Drenthe bijvoorbeeld het
mogelijkheden die LEADER
project Verzorgd Wonen
biedt en hoe je subsidie kunt
in Exloo een bijdrage
aanvragen.
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Kijk voor info en aanmelding op www.vsbfonds.nl Podium34 in Borger gaat officieel

Online speeddaten met VSBfonds voor
financiering sociale projecten

Op zoek naar financiële ondersteuning voor een sociaal project in Borger-Odoorn,
Aa en en Hunze, Emmen of waar dan ook in het Noorden? Donderdag 6 oktober
a.s. zitten adviseurs van VSBfonds klaar om met initiatiefnemers in gesprek te gaan
via een online speeddate. Het fonds zoekt sociale initiatieven die ervoor zorgen dat
mensen actief mee kunnen doen.

van start!

Deze week is de website van Podium34 live gegaan. Vrijdag 16 september staat de
showcase van Drentsch Peil XL op het programma en 24 september is er weer de
Base34 clubavond.

Het gratis festival Drentsch Peil XL biedt
jaarlijks een overzicht van nieuwe liveacts in Drenthe. Het festival reist door de
provincie met edities in Borger en Emmen.
Mensen met mooie ideeën zodat iedereen doen, kan een afspraak maken voor de
Veelbelovende rock- en popbands, singermee kan doen
songwriters, maar ook hiphop acts krijgen de
speciale online speeddate op donderdag 6
Deze online speeddate is voor mensen met
kans om op te spelen voor een breed publiek.
oktober.
ideeën die zich richten op het meedoen van
De meest imponerende act wordt uitgenodigd
mensen in de samenleving zodat niemand aan Het idee wordt besproken in aanloop naar
voor het talentontwikkelingstraject Hit the
Tevens is er op 17 september 's middags de
de zijlijn hoeft te staan.
netwerkmeeting en Muzikantendag in de
het indienen van een eventuele aanvraag, om North en mag spelen op Eurosonic en één
van de Noordelijke Bevrijdingsfestivals.
Grote Kerk in Emmen voor muzikanten
te kijken of het aansluit bij de doelstellingen
Denk aan projecten die ervoor zorgen dat
en muziekprofessionals, aanmelden kan via
van VSBfonds. Na een korte toelichting krijgt
mensen vorm kunnen geven aan hun leven
men feedback of er een aanvraag gedaan kan De optredens in Borger vinden plaats in
info@drentschpeilxl.nl
en verantwoordelijkheid leren nemen voor
Podium34 Hoofdstraat 34 (de Kerk).
worden.
anderen. Ook mensen met ideeën om de
Zaterdagmiddag 24 september is er weer een
leefbaarheid van hun buurt te verbeteren
16-09 Showcase Borger
Over VSBfonds
dj workshop, aanmelden kan via de website
of waarbij mensen met verschillende
19:30 Anousha
VSBfonds ondersteunt graag projecten
van Podium34, www.podium34.nl, deelname
achtergronden elkaar ontmoeten, kunnen zich die bijdragen aan een sociale, creatieve en
20:30 Ca va bien
is gratis. Bij de Base34 clubavond op 24
21:30 Marit Nygard
aanmelden voor de speeddate. Voorbeelden
september staan Remq en Thyzr er weer met
inclusieve samenleving. Het fonds bestaat
22:30 Jetlag Jenny
zijn ontmoetingsplekken in de wijk of buurt
de beste clubhits.
sinds 1990 en heeft elk jaar 26 miljoen
23:30 Kidd Nebula
zoals een buurthuis, speeltuin of tuin.
euro donatiebudget beschikbaar om te
investeren in de kwaliteit van de Nederlandse
Heb je een idee?
samenleving. www.vsbfonds.nl
Wie een idee heeft om mensen mee te laten

Mantelzorgwaardering 2022

Filmavond in Bibliotheek Odoorn met
The Duke

Andes is zich ervan bewust dat iedereen te maken kan krijgen met mantelzorg. Je
hebt een mantelzorger nodig, je bent mantelzorger of je wordt mantelzorger. Als
mantelzorger ben je van onschatbare waarde voor je omgeving. Dit wordt jaarlijks
gewaardeerd door de gemeente in de vorm van een mantelzorgwaardering.

Op donderdagavond 22 september draaien we weer een mooie film in de bibliotheek,
dit keer de nieuwe film The Duke met o.a. Helen Mirren.

Elk jaar rond 10 november worden
deze waarderingen verspreid
onder de mantelzorgers. Je kunt de
mantelzorgwaardering voor 2022 aanvragen
t/m 10 oktober via
www.andesborgerodoorn.nl/meedoen

In ‘The Duke’ vertelt Roger Michell het
waargebeurde verhaal van een van de
gekste kunstroven van de vorige eeuw. De
60-jarige taxichauffeur Kempton Bunton is
verontwaardigd over het feit dat het museum
160.000£ betaalde voor een schilderij van
de beroemde Spaanse schilder F. Goya. Hij
besluit het portret van de Duke of Wellington
te stelen en heeft al een goed doel in
gedachten voor het losgeld, dat hij eist.
Een oprechte, heerlijke komedie van

het type waarin de Britten al decennia
uitblinken en nog waargebeurd ook. De
avond begint om 19.30 uur en na afloop is
er mogelijkheid tot napraten. Entree € 10,00
voor niet bibliotheekleden en € 8,00 voor
bibliotheekleden. Dat alles inclusief koffie/
thee.
De bibliotheek is sinds deze zomer gevestigd
aan de Hoofdstraat 24 in de Oringer Stee.
www.bibliotheekodoorn.nl

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

Isolatiesubsidie voor Drenten met
inkomen rond sociaal minimum in
oktober beschikbaar
Drentse inwoners met een inkomen rond het sociaal minimum, kunnen vanaf
maandag 3 oktober 2022 subsidie aanvragen voor spouwmuur- of bodemisolatie.
De subsidie is bedoeld voor inwoners met een koopwoning en een minimum
inkomen per jaar van € 21.335,-- bij een woning met één eigenaar- of € 29.598,-- bij
een woning met meerdere eigenaren. Inwoners die subsidie aanvragen krijgen
maximaal € 2.500,- subsidie voor isolatiemaatregelen. Dit bedrag komt niet op
rekening van de woningeigenaar zelf, maar gaat rechtstreeks naar het bedrijf dat de
isolatiemaatregelen uitvoert. In de meeste woningen kan voor dit bedrag de gehele
isolatiemaatregel uitgevoerd worden.
In totaal is € 2 miljoen beschikbaar
voor het uitvoeren van spouwmuur- en
bodemisolatie in Drenthe. Hiervan is € 1
miljoen beschikbaar gesteld door Provinciale
Staten en € 1 miljoen door de Regio Deal
Zuid en Oost Drenthe. Dat betekent dat ook
inwoners van de gemeente Hardenberg een
aanvraag in kunnen dienen.
Via een vragenlijst op de website
gewoonzodrenthe.nl kunnen Drenten die
graag willen isoleren vanaf maandag 3
oktober a.s. kijken of ze in aanmerking
komen voor de subsidie. Na aanmelding
komt een isolatie-adviseur langs om te kijken
welke vorm van isolatie geschikt is voor
de woning. Vervolgens zorgt deze adviseur
voor een offerte en het indienen van de
aanvraag samen met de woningeigenaar. ”Op
deze manier willen wij de inwoners die een
aanvraag doen zoveel mogelijk ontzorgen.
En woningeigenaren hebben de garantie
dat de werkzaamheden worden uitgevoerd

en hoeven niet zelf te betalen”, aldus
gedeputeerde Tjisse Stelpstra.
De subsidieregeling is door de provincie
Drenthe in het leven geroepen, omdat voor
veel Drentse woningeigenaren met een laag
inkomen een hoge energierekening en een
slecht geïsoleerd huis dagelijkse realiteit is.
Daar komen de stijgende energiekosten van
de afgelopen periode nog bij. Verduurzaming
van de woning kan helpen, maar dat vraagt
om een investering en omdat dit juist voor
deze groep lastig is, wil de provincie met
deze regeling daarbij helpen. Daarnaast wil
de provincie ook andere woningeigenaren in
Drenthe helpen en ontzorgen bij isolerende
maatregelen. De provincie werkt samen met
gemeenten en het Drents Energieloket aan
een programma om inwoners te adviseren
over slimmer, sneller en socialer isoleren.
Het doel is om de isolatie te versnellen en de
Drentse huiseigenaren op een goede manier
te begeleiden van advies naar actie.

Uitslagen Bridgeclub Welzijn Ouderen
Borger
De Uitslag van 9 Sept 2022 in het Hunzehuys te Borger. A Lijn:
1e plaats:
Minie Speelman & Anneke Super 		
59,72%
2e plaats
Ria Bosma & Henk Bosma 			
59,38%
3e plaats:
Egbert v d Scheer & Laurence Rozijn 		
57,64%
4e plaats:
Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen
56,60%
5e plaats:
Grietje Lokman & Willy Vasse 			
51,39%
Wilt U ook gezellig een middag Bridgen? U
bent van harte welkom. We spelen in 2 Lijnen
A en B. We spelen iedere vrijdagmiddag van
13.00 uur tot 16.30 uur in het Hunzehuys te
Borger. Onze contributie is €18,- per jaar.
Zou u meer willen weten van onze club of

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

Het amfitheater in Schoonloo wordt door
toneelvereniging UNEA een weekend
omgetoverd tot “Camping de Strubben”
SCHOONLOO - Het weekend van 23-24-25 September zal het blijspel “Groeten van
de Veluwe” worden gespeeld door de plaatselijke toneel vereniging UNEA. Dit vind
plaats op de locatie van het amfitheater de Strubben in Schoonloo. Spelers, bouwcrew
en vrijwilligers zorgen samen voor een leuke en ontspannende avond voor het publiek.
Groeten uit de Veluwe speelt zich af op
camping “De Strubben”. Oma heeft met
het oplossen van een cryptogram een
prijs gewonnen. De prijs is een verblijf in
een compleet ingerichte caravan op een
camping. Ze komt niet alleen maar neemt
haar hele familie mee! Ze verheugen zich
op een heerlijke rustige vakantie week
waarin ze mogen ervaren wat kamperen
is. Maar dan……..eenmaal op de camping
aangekomen volgt er een confrontatie met
een gezin uit een wel iets ander milieu dan
zijzelf, die ook in de zelfde week verblijft op
de camping “De Strubben”…..De verwachte
vakantie pret slaat al gauw om in ergernis en
doldwaze situaties. Ondanks alles proberen
de medewerkers van camping “de Strubben”
er voor beide families toch een fantastische
onvergetelijke week van te maken.
UNEA bestaat sinds 1935 en speelt sinds
2012 in de openlucht op het voormalige

korfbalveld van “WIK”. De afgelopen
jaren is er hard gewerkt op dit terrein voor
het realiseren van een amfitheater . Een
locatie voor sport, spel en vertier. Hier vind
bijvoorbeeld ook het jaarlijkse beachvolleybal
toernooi plaats en er is zeker ruimte voor
meer evenementen. Er zijn vaste tribunes
aangelegd en dit jaar maken we voor het eerst
gebruik van een heus regiehok. Het terrein
is nog volop in ontwikkeling maar zeker de
moeite waard om hier eens te komen kijken.
Op 23 en 24 september start de uitvoering
om 20.30 uur en zondag 25 september om
14.30 uur. De kaartverkoop aan de kassa start
een half uur voor de uitvoering kosten zijn
8 euro per persoon en onder de 18 betaald
4 euro. Er is ook een verloting met mooie
prijzen. Er is de mogelijkheid om te pinnen.
Kussentjes om op te zitten is voor gezorgd
maar ’s avonds koelt het snel af dus een
kleedje of vest is niet overbodig.
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Wethouder Ankie Huijing-van Tongeren:
“Het kwaliteitscertificaat is dik verdiend”

Taalhuis Borger-Odoorn heeft kwaliteit
op orde

Dinsdag 13 september 2022

Familie Albring in Drouwenermond zet
deuren wagenwijd open

Taalhuis Borger-Odoorn heeft als eerste in Drenthe een officieel kwaliteitscertificaat
ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal
(CBCT). Hiermee voldoet het taalhuis aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden
voor bibliotheek- en cultuurorganisaties. Het taalhuis scoorde op veel onderwerpen
positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de
toekomstbestendigheid. Het certificaat is vier jaar geldig.
Wethouder Ankie Huijing-van Tongeren:
“Het kwaliteitscertificaat is dik verdiend!
Taalhuis Borger-Odoorn heeft hiermee de
bevestiging gekregen dat de organisatie,
functies en diensten op een juiste manier
uitgevoerd worden. En dat aan alle
kwaliteitsnormen wordt voldaan. Onze
gemeente wil het aantal laaggeletterden
terugdringen en ervoor zorgen dat iedereen
mee kan doen. Het taalhuis verricht hierin,
samen met haar partners, ontzettend goed
werk. Daar ben ik trots op!”
Ook deelnemers zijn blij met de
dienstverlening van Taalhuis BorgerOdoorn: “Sinds ik ondersteuning krijg van
de vrijwilligers van het taalhuis voel ik mij

meer zelfverzekerd bij het voorlezen van mijn
kleindochter.”
Ondersteuning bij lezen, schrijven, rekenen
en de computer Inwoners die moeite hebben
met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale
vaardigheden en daar graag ondersteuning bij
willen, kunnen langskomen bij de bibliotheek
in hun buurt. Ze kunnen ook bellen met
0591-58 55 54 of mailen naar info@
taalhuisborger-odoorn.nl.
Samenwerking Taalhuis Borger-Odoorn is
een samenwerking tussen Welzijnsorganisatie
Andes, Biblionet Drenthe, Drenthe College,
Stichting Sociale Teams, Stichting Lezen en
Schrijven en de gemeente Borger-Odoorn.

De Trefkoel in Gasselte organiseerde een
geslaagde open dag

Melkveehouderij Drouner Holsteins van de familie Albring in Drouwenermond zette
afgelopen vrijdag de deuren van het bedrijf wagenwijd open. Dat deed het in het
kader van het ‘Slim Boeren’ event. De rode loper lag letterlijk uit voor de bezoekers,
die dan ook massaal op kwamen dagen.
Aanleiding om het bedrijf aan iedereen te
laten zien was toch vooral de overstap die de
onderneming maakte naar robotmelken. De
traditionele melkcarrousel werd ruim een jaar
geleden ingeruild voor drie Lely-robots, en
dus was het voor de familie de hoogste tijd
om aan iedereen te laten zien wat er vanaf
dat moment is veranderd en vooral ook om
ervaringen te delen. Behalve dat waren er
diverse standhouders met een stand aanwezig
en was er een ‘koeienbalie’ opgebouwd.

Speaker Alice Booij was ook al van de partij.
Zij gaf tijdens de ‘koeiencatwalk’ toelichting
op een selectie van Drouner Holsteins beste
show- en fokkoeien.
Melkveehouderij Drouner Holsteins is
overigens een echt familiebedrijf. Want
behalve Harm en Karin, zijn ook de kinderen
Henk, Cees en Marieke actief binnen het
bedrijf. (Week in Week uit / Vincent Muskee)

“Krijg ik waar ik financieel recht op heb
nu mijn partner in een zorginstelling
woont?”
Het was goed toeven, afgelopen zaterdag in dorpshuis de Trefkoel in Gasselte. Het
dorpshuis had de deuren namelijk wagenwijd opengezet voor belangstellenden.
Veel mensen hebben namelijk geen weet van de activiteiten die zich in de Trefkoel
afspelen. Om daar beter inzicht in te bieden, was er met hulp van de verenigingen die
al onderdak hebben in het dorpshuis een aantrekkelijk programma samengesteld.
Zo presenteerden de verenigingen die al
gebruik maken van de Trefkoel zich aan
belangstellenden en konden bezoekers
bovendien zelf aan verschillende activiteiten
deelnemen. Ook voor de kinderen was er
genoeg te doen in Gasselte. Er was daarnaast

Dansen in Valthe

koffie en thee en bovendien vetrok iedereen
met een goodie-bag naar huis. Daarin was
ondermeer informatie te vinden over de
verenigingen die naar volle tevredenheid
gebruik maken van het dorpshuis in Gasselte.
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Dorpshuis Valthe swingt weer!

Dit vroeg één van mijn klanten zich af toen ze de advertentie in een lokale krant over
het VerpleeghuisVoordeel van Zicht op Geld las. Ze pakte de telefoon en we maakten
een afspraak voor een kennismakingsgesprek waar haar dochter ook bij aanwezig was.
Ze vertelde dat ze haar man lang thuis had kunnen verzorgen maar dat hij na nog een
beroerte in het plaatselijke verpleeghuis was opgenomen. Van hen beide regelde zij
altijd al de financiële dingen maar nu moest ze een aantal belangrijke keuzes maken
zoals kiezen voor AOW voor gehuwden of alleenstaanden en wat dat dan betekende
voor de belasting/toeslagen en de eigen bijdrage.
Met het VerpleeghuisVoordeel hebben
wij gekeken naar haar situatie. Uiteindelijk
bleek dat ze recht had op meer door andere
keuzes te maken die financieel voordeliger
uitpakten. Hierdoor kreeg ze alleen al voor
2021 meer dan € 5.000 aan (belasting)geld
terug. Daarnaast werd alle noodzakelijke
administratie zoals het invullen van de
belasting haar uit handen genomen. Je kan
wel stellen dat mevrouw blij was dat ze
destijds contact met Zicht op Geld had
opgenomen na het lezen van de advertentie.

Reeds voor het 4e jaar organiseert Stichting Drenthe Danst danslessen in het
Dorpshuis in Valthe. Op woensdagavond vinden de stijldansers hun weg naar Valthe
voor een gezellige avond. Aan bod komen onder andere de Engelse Wals, Tango en de Naast deze mevrouw heb ik, Riksta Jager, al
Quick Step. Ook de Latijns Amerikaanse dansen Cha Cha, Rumba en Jive worden niet meer klanten kunnen helpen om er financieel
op vooruit op te gaan. Stuk voor stuk zijn ze
overgeslagen.
blij dat ze of aan de hand van een folder of
na het lezen van een krantenartikel contact
De zondagavond is voor de West Coast
Alle cursussen worden gegeven door
Swing, de dans die zich kenmerkt door
gediplomeerde dansdocenten met jarenlange hebben opgenomen. Het voordeel helpt
hen om in deze dure tijden rond te kunnen
een hoge mate van improvisatie. Drenthe
ervaring.
komen. Na een jaar als adviseur voor de
Danst heeft een van de weinige docenten
in Nederland bereid gevonden om vanuit
Noteer ook vast de datum 26 november want provincie Drenthe aan de slag te zijn kan ik
ook zeker stellen dat iedere situatie uniek is.
Nieuwegein helemaal naar Valthe te komen.
dan organiseert de Stichting Drenthe Danst
Ook elke maand is er een workshop
ook weer een gezellig Danscafé in beide zalen Van tevoren is niet duidelijk welk en hoeveel
Cubaanse Salsa waarbij steeds een ander
van het Dorpshuis in Valthe. Een dansavond voordeel er te behalen is. Uit sommige
adviezen blijkt het niet voordelig om de AOW
onderdeel van deze dans wordt uitgediept.
waar alle dansstijlen aan bod komen.
om te zetten naar alleenstaanden uit andere
weer wel. Maar omdat mijn collega’s bij Zicht
Nieuw dit seizoen zijn de Zouk workshops.
Voor meer informatie en natuurlijk om aan
op Geld de weg goed weten in het doolhof
Deze Braziliaanse dans is voortgekomen
te melden voor een van de cursussen, neem
van regels van diverse instanties vinden we
uit de Lambada en gemengd met andere
dan contact op via e-mail: info@drentheop verschillende manieren voordelen. We
Braziliaanse dansstijlen. De dans wordt met
danst.nl of neem een kijkje op de website
werken op basis van no cure no pay. Vinden
veel grote gracieuze bewegingen uitgevoerd.
www.drenthe-danst.nl

we wel voordeel, dan is onze vergoeding
20% van het gevonden voordeel voor de
komende 12 maand inclusief eventueel over
de voorgaande jaren.
Heeft u een partner die in een zorginstelling
woont en wilt u weten krijgt waar u recht
op heeft neem dan contact op met Riksta
Jager, mobiel 06 2502 1594. Of kijk op onze
website Financieel gezond in verpleeghuis
- Zichtopgeld.nl. Kent u iemand in uw
omgeving in deze situatie? Geef ze de tip
om naar hun financiële situatie te laten kijken
of er meer voordeel te halen is in deze dure
tijden.
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Wil je graag wat meer bewegen?

Gezond Natuur Wandelen vanuit
Borger
Stapje voor stapje werken aan een betere conditie? Vind je het
gezellig om onder begeleiding in een groepje te lopen? Dan is
Gezond Natuur Wandelen wat voor jou!
Gezond Natuur
Wandelen is wekelijks een
wandeling maken van een
uur in een rustig tempo.
Onderweg wordt er een
paar keer kort gestopt en
krijg je wat informatie
over de omgeving en/of
de natuur.
Deelname is gratis en je hoeft je
niet van tevoren op te geven. Dag:

Nazomerwandelingen vanuit Exloo
Een nieuw seizoen met mooie nieuwe wandelingen. Op
maandagmorgen 3 oktober organiseert de wandelcommissie ‘de
Zandlopers’ samen met de sportcoach senioren van de gemeente
Borger-Odoorn mooie wandelingen rondom Exloo.
U kunt kiezen uit een wandeling
van 5 kilometer of één van 10
kilometer. De 10 km lopers
vertrekken om 9.30 uur en de 5 km
lopers vertrekken om 10.30 uur.
Vertreklocatie is het dorpshuis van
Exloo. ( Hoofdstraat 58A, achter
de basisschool). Na afloop kan
er in het dorpshuis voor € 7,00
genoten worden van een lekkere
lunch. Wilt u alleen deelnemen
aan de wandeling dan is dat ook

Fietstocht vanuit Borger
In het kader van de Nationale Sportweek organiseert combicoach
Petra op woensdag 21 september een fietstocht vanuit Borger. Het
thema dit jaar is buiten bewegen en dat gaan wij doen in die week.
Volop genieten van de natuur en de omgeving. Heerlijk om met z’n
tweeën of in kleine groepjes op pad te gaan.

Fietstocht
De route van ongeveer 28 km
Alle vrijdagen vanaf
loopt voor het grootste gedeelte
23 september 2022
via fietsknooppunten. De tocht
Tijd:11.00 tot 12.00 uu
kan individueel gereden worden
Startlocatie: Hunzehuys
maar als u het prettig vindt om
in Borger (Molenstraat 3). onder begeleiding in een groepje

Meer informatie?
Petra van den Bosch,
combicoach sport en sociaal
domein: p.vandenbosch@borgerodoorn.nl, 06 – 11 39 43 01.

mogelijk. Dit is geheel gratis. Lijkt
het u leuk om mee te wandelen?
U kunt zich opgeven bij Petra van
den Bosch, sportcoach van de
gemeente Borger- Odoorn. Mail:
p.vandenbosch@borger-odoorn.nl
of Tel.nr: 06 – 11 39 43 01. Opgave
graag vóór 29 september. Vermeld
bij opgave of u gebruik wilt maken
van de lunch. Extra info: Er wordt
in groepsverband gewandeld.

Uitslagen Bridgeclub Borger

Dinsdag 13 september 2022

te fietsen dan is dat ook mogelijk.
Er kan tussen 13.00 en 13.15 uur
vertrokken worden vanaf MFA ‘het Deelname is gratis alleen
Hunzehuys’ in Borger. ( Molenstraat consumpties onderweg zijn voor
3 ). De groep vertrekt om 13.15 uur. eigen rekening. Vermeld bij opgave
naam, woonplaats en (mobiel)
telefoonnummer.

Koperen jubileum fysiotherapeut Rien van Manen
in Borger
Fysiotherapeut Rien van Manen
viert zijn koperen jubileum.
Hij is 12 1/2 jaar gevestigd
in het Wellness Centre aan
de IJzertijdstraat in Borger.
In die periode heeft Rien
van Manen zijn praktijk zien
groeien tot 8 personen. Behalve
de behandelkamers heeft
hij ook een oefenruimte met
fitnessapparatuur en een ruimte
waar in de winterperiode de o.a.
leden van de wielervereniging
aan spinning doen.
Naast de locatie in Borger
heeft Rien ook een praktijk in

Klazienaveen. In het Wellness
Centre in Borger zijn ook praktijk

66,18%
59,31%
54,58%
54,17%
52,54%

Dinsdag 6 September A-lijn
1
Sammo Wesseling & Harrie de Bie
2
Herman Scheltinga & Roelie Wesseling
3
Els Mikkers & Roelie Roossien
4
Frejo & Lidy Blaauw
5
Henk Loman & Anneke Tapper

60,81%
59,77%
59,48%
58,44%

Donderdagmiddag 8 September A-lijn
1
Willem Schippers & Jan Rosing
2
Mies van Hoorn & Grietje Lokman
3
Mans Meinders & Roelof Jans
4
Janny Jans & Els Mikkers
5
Karin Levendig & Marian Molenaar

58,25%
57,67%
55,89%
55,68%
54 96%

ons gaat. Ook lezen we samen
een stuk uit de krant. Daarna gaat
iedereen aan het werk in zijn eigen
boek, op zijn eigen niveau. Jij
bepaalt zelf waar je aan werkt. Dat
kan behalve taal ook rekenen zijn.
Of werken met de computer.

Wil je beter lezen en schrijven in het Nederlands? Wil je een
ochtend in de week gezellig praten met andere mensen? Kom
dan naar de Nederlandse les op woensdagochtend in De Spil in
Gasselternijveen. De les is gratis. De gemeente betaalt.

Uitslagen Bridgeclub 't Aailand
in Nieuw-Buinen
Alie Lubbers en Hilde Pufkus
Eppi de Groot en Ria Westen
Neeltje Haandrikman en Marietje de Vries

64,17%
56,67%
52,50%

Uitslagen Bridgeclub DES II Exloo
van 8 september jl.
Des II speelde de laatste zitting van dit seizoen. De uitslag van deze
avond is:
1e
2e/3e
en
4e
5e

Anneke Super & Henk Bosma met 		
ds Liesbeth Baard & Trijnie Feringa met
Didi van Aacken & Pieter Bokhoven,
Ella Smeets & Ruud v.d. Berg met 		
Fenny Bruins & Geert Joosten met 		

We beginnen om 8.30 uur boven in
een ruimte. We hadden een groep
van zes personen, maar er zijn er
nu drie gestopt. We zoeken daarom
nieuwe mensen. Het maakt niet uit

of je uit Nederland, Syriё, Eritrea
of Oekraїne komt. Iedereen is
welkom.
We praten eerst over hoe het met

Om 10.00 uur is het tijd voor
een kopje koffie of thee met wat
lekkers. Rond 11.30 uur sluiten
we af met een leuke woordpuzzel.
Theo Wortel van Drenthe College
is de docent. Hij is niet streng. Hij
wordt altijd geholpen door een van
zijn geweldige vrijwilligers: Aaltje,
Jelly of Grietje.Kom langs op
woensdagochtend en proef de sfeer.
We zijn op 7 september begonnen.
Eerst bellen met Theo voor meer
informatie mag ook: 06-48527411.
Graag tot ziens bij de taalgroep! Op
dinsdagavond is eenzelfde taalgroep
in de bibliotheek in Gieten. Die is
van 19.00 tot 21.45 uur.

Elke seconde telt. Samen maken we Nederland hartveiliger

Leer reanimeren op een cursus in Valthe of Exloo

Er werd gespeeld op dinsdag 6 september jl.
Eerste plaats:
Tweede plaats:
Derde plaats:

voor osteopathie en een kapsalon
gehuisvest.

Taalgroep De Spil in Gasselternijveen zoekt
nieuwe mensen

Uitslagen van de afgelopen week 5 tot en met 8 September 2022.
Maandag 5 September A-lijn
1
Jelle Zwanenburg & Jan Rosing
2
Sjef Heeren & Herman Scheltinga
3
Anneke Tapper & Henny Schmidt
4
Trijnie Feringa & Leo Hake
5
Evelyn Kamping & Peter Westerdijk

Aanmelden
Lijkt het u leuk om deel te nemen
aan deze fietstocht, meld u zich dan
vóór 19 september aan bij Petra
van den Bosch, p.vandenbosch@
borger-odoorn.nl, Tel.nr: 06 – 11
39 43 01.

66,07%
56,13%
53,96%
52,86%

We spelen elke donderdagavond in Hotel De Oringer Marke te Odoorn.
Wie interesse heeft om te gaan bridgen, ook beginnende bridgers, kunnen
voor inlichtingen terecht bij Pieter Bokhoven Tel. 0591-346454 of
bcdes.secr@gmail.com

In een reanimatiecursus leer je reanimeren en een AED bedienen.
Zo weet je wat je moet doen bij een hartstilstand en kun je levens
redden. Meld je daarom snel aan voor een reanimatiecursus in jouw
buurt! ( Valthe, Exloo en Odoorn).
26 September in Exloo, 27
september in Valthe. Er zijn
meerdere data beschikbaar, kijk
hiervoor op de site of bel voor info.
In een paar uur leer je hoe je moet
reanimeren. ( één avond ) Telkens
van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Je oefent met een reanimatiepop
en een trainings-AED en leert zo:
hoe je een hartstilstand herkent en
wat je als eerste moet doen, hoe
je borstcompressies en mond-opmondbeademing geeft, hoe je een
AED gebruikt. Na afloop krijg je
een officieel certificaat.

Een Reanimatiepartner van de
Hartstichting voldoet aan hoge
eisen.
• is een stichting of vereniging
• heeft geen winstoogmerk
• biedt cursussen aan volgens de
richtlijnen van de Nederlandse
Reanimatie Raad (NRR)
• werkt met instructeurs en
docenten die beschikken over een
geldig NRR-certificaat
• biedt basis- en herhalingscursussen
aan in reanimatie- en AEDonderwijs aan alle inwoners van een

buurt, (deel)gemeente of regio
• werkt op vrijwilligersbasis
• gebruikt lesmaterialen,
beschikbaar gesteld door de
Hartstichting en de NRR.
De KNV-EHBO Valthe voldoet
aan al deze eisen. Dit betekent
dat EHBO Valthe namens de
Hartstichting reanimatie-cursussen
mag verzorgen. Een waardevolle
erkenning voor kwaliteit.
Aanmelden kan via de site van de
Hartstichting : www.hartstichting.
nl/reanimatie/leer-reanimeren/
aanmelden-reanimatiecursus.
Voor info kunt u contact opnemen
met Harm Weerman,tel.0591 – 34
65 98.
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Clubnieuws

HOUTHAKKERS
STEAK
500 GRAM

De Treffer ‘16
Zaterdag 17 september 2022
09:00 Musselkanaal MO10-1
De Treffer ‘16 JO10-1 09:00
Mussel JO9-1
De Treffer ‘16 JO9-1JM
10:00 HOVC JO12-1 (J/M)
De Treffer ‘16 JO12-1 ntb
De Treffer ‘16 JO15-1
Stadskanaal JO15-3
14:00 de Treffer ‘16 MO17-1 (9-tal) ST Tynaarlo/VAKO MO17-1
Zondag 18 september 2022
14:00 FVV 1

17-9-2022
09:30 Nieuw Buinen JO9-1
SJS JO9-2
HOVC JO12-2JM
10:00 Nieuw Buinen JO12-1
10:30 Nieuw Buinen MO17-1
Winsum MO17-1
12:30 Nieuw Buinen JO17-1
Valthermond JO17-1
14:30 Nieuw Buinen JO19-1
CEC JO19-1
15:00 Nieuw Buinen VR1
Heiligerlee VR1
Nieuw Buinen JO11-1
09:30 HOVC JO11-1 (J/M)
10:00 SJO NWVV/Titan JO12-1 Nieuw Buinen JO12-2
10:00 Meeden JO15-1
Nieuw Buinen JO15-1
11:00 ST FC Assen/LTC MO15-2 Nieuw Buinen MO15-1
11:30 VKW MO20-1
Nieuw Buinen MO20-1
Nieuw Buinen JO10-1
12:30 Veendam 1894 JO10-2
			
18-9-2022
11:00 Nieuw Buinen 2
Ter Apel ‘96 FC 2
14:00 ZNC 1
Nieuw Buinen 1

vv Gasselternijveen
Dinsdag 13 september 2022
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM LEO (Loon) JO13-1 19:30
Donderdag 15 september 2022
Gasselternyveen 3 HOVC 4 19:00
Zaterdag 17 september 2022
SJO ZVC ‘14 JO8-1
ST Rolder Boys JO8-1
Westerwolde JO11-2
SJO ZVC ‘14 JO11-1
SJO ZVC ‘14 JO9-2
SJO Pekela 2000 JO9-1J
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM
LTC JO13-1
Alteveer JO11-1
SJO ZVC ‘14 JO11-2
Gasselternyveen 2
Gieten 2
SJO ZVC ‘14 VR1
Drenthina VR1
FC Zuidlaren JO14-2
SJO ZVC ‘14 JO14-1
HSC JO15-1
SJO ZVC ‘14 JO15-1
FC Zuidlaren JO9-4
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM
Veendam 1894 JO12-2
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM
LEO (Loon) JO8-1
SJO ZVC ‘14 JO8-2
Drenthina JO17-2JM
SJO ZVC’14 JO17-1
SJO ZVC ‘14 JO10-1
Pekelder Boys JO10-1

09:00
10:30
09:00
09:00
11:00
19:30
14:00
11:00
13:00
10:00
13:30
10:30
12:00
09:00

Zondag 18 september 2022
Buinerveen 2
Gasselternyveen 3
SVZ 1
Gasselternyveen 1

10:00
14:00

Woensdag 21 september 2022
LEO (Loon) JO19-1
SJO ZVC ‘14 JO19-1

19:30

HZVV 2
Inter Maluku 1
ACV 8

Zaterdag 17 september
08:45 Veendam JO8-2
09:00 Gieten/Eext JO7-1JM
09:00 Gieten/Eext JO9-2JM
09:00 KSC JO9-1JM
09:20 Gieten/Eext JO7-1JM
09:40 Annen JO7-1
10:00 LTC JO11-3
10:30 Gieten/Eext JO13-1JM
10:30 Gieten/Eext JO13-2JM
10:30 Gieten/Eext JO14-1JM
11:45 Gieten/Eext JO11-1JM
12:30 Gieten/Eext JO17-2
12:30 Gieten/Eext JO15-1
12:30 Zuidlaren JO10-3
13:00 Gieten/Eext JO15-2JM
14:30 Gieten/Eext JO17-1JM
14:30 Hoogezand JO19-2
14:30 Stadskanaal JO19-1
19:30 Gasselternijveen 2

Gieten/Eext JO8-1JM
Zuidlaren JO7-3
Annen JO9-3
Gieten/Eext JO9-1JM
Gorecht JO7-6JM
Gieten/Eext JO7-1JM
Gieten/Eext JO11-2JM
Borger JO13-2
Wildervank JO13-3JM
Zuidhorn JO14-1
Stadskanaal JO11-2
VAKO/Tynaarlo JO17-2
BATO JO15-1
Gieten/Eext JO10-1JM
Zuidlaren JO15-2
Onstwedder B. JO17-1JM
Gieten/Eext JO19-2
Gieten/Eext JO19-1
Gieten 2

Zondag 18 september
10:00 Gieten 5
10:00 Gieten 4
10:00 Rolder Boys 3
14:00 vv Ruinen

Pekelder Boys 3
Buinen 2
Gieten 3
vv Gieten

VERSE
WORSTEN

7.99!

vv Nieuw Buinen

Vrijdag 16 september
19:00 Gieten 2 Zaal
20:00 vv Gieten Zaal
21:00 Gieten 3 Zaal

6.75!

3 STUKS

De Treffer ‘16 1

vv Gieten
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ud
Alles onder voorbeho n
prijze
oop
ink
me
tre
ex
n
va

M E G A
5
5
5
5
5
5

KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO

V O O R D E E L :

KIPPENBOUTEN 		
HAMLAPPEN 			
SPEKLAPPEN 			
SCHOUDERKARBONADE
GEMENGDGEHAKT 		
RIBLAPPEN 			

10 GEHAKTBALLEN
10 GRILLBURGERS
10 KIPSCHNITZELS

7,99
7,99
7,50

18.75
35.95
31.75
30.75
32.50
56.25

VOLG ONS OOK OP

FACEBOOK!
WIJ ZIJN
ONBETWIST
UW HAPJESSPECIALIST!
VANAF
€2.75 P.P.!

10 HAMBURGERS		 7,50
10 BACONBURGERS 7,50
10 UIBURGERS 		 7,50

3 MAGERE VARKENSROLLADES SLECHTS 18.50!

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

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

Langs de velden
Valthermond neemt deze week afscheid van secretaris Arie Weits. De voormalige speler van het eerste elftal vindt
het na zestien jaar wel welletjes. Jens Teuben wordt voorgedragen als opvolger van Weits. ‘Ik heb het met heel
erg veel plezier gedaan. Ik wil echter niet langer de verplichting. En als een wedstrijd het aankijken een keer niet
waard is, kan ik bovendien wat eerder richting de kantine. Ik heb immers geen verplichtingen meer’, lacht Weits.
Voetbalvereniging Nieuw Buinen krijgt een heel bijzonder
wedstrijdshirt. In samenwerking met kledingleverancier
Robey is een shirt ontworpen met daarop de contouren van
het clubgebouw en het glasblazers monument in het dorp.
‘Ik verwacht dat het shirt binnen een week of acht geleverd
wordt. En geloof me, het wordt echt heel bijzonder’, zegt
Nieuw Buinen voorzitter Siert van der Laan.
Buinerveen moet het dit seizoen stellen zonder de
topscorer van vorig jaar, David Karabed. Hij is op
zondagmiddag niet langer beschikbaar. Wel zal hij uitkomen
voor het tweede team van Buinerveen. Dat gebeurde zondag
voor het eerst en meteen legde Karabed er twee in het netje.
Overigens stond de trainer van de reserves van Buinerveen,
Roy Feiken, toen tussen de palen. Later op de dag speelde
hij gewoon met de hoofdmacht tegen Bareveld. Toen echter
gewoon op zijn vaste stek, centraal achterin.
Over pech gesproken. Patrick Koster had dit seizoen de
doelpunten moeten maken voor Buinerveen. De al 53-jarige
aanvaller- al is hem dat op geen enkele manier aan te zien-

sv Borger
Dinsdag 13 september 2022		
19:30 Borger JO19-1
SJS JO19-1
Woensdag 14 september 2022		
20:00 Borger 2
DZOH 4
Zaterdag 17 september 2022		
08:45 Borger JO8-1
WVV JO8-1
09:00 Borger JO15-1
SVBO JO15-1
Noordster JO11-2
09:00 Borger JO11-2
10:30 Borger JO19-1
Drenthina JO19-1
11:30 Borger JO17-1
VKW JO17-1
SJO BBC JO11-1JM
11:30 Borger JO11-4
14:30 Borger 2
Dalen 2
09:00 FC Klazienaveen JO11-3 Borger JO11-3JM
09:00 Annen JO9-1
Borger JO9-1
10:30 ST Gieten/Eext JO13-1JM Borger JO13-2
10:45 Ter Apel ‘96 FC JO15-2 Borger JO15-2
11:00 Asser Boys JO11-1
Borger JO11-1
12:30 Stadskanaal JO13-2
Borger JO13-1
12:30 LEO (Loon) MO15-1
Borger MO15-1
14:30 Nieuw Balinge 1
Borger 1
Borger 3
14:30 Meeden 2
Zondag 11 september 2022		
10:00 Borger 2 zo.
HOVC 5

vv Buinerveen
Zaterdag 17 September
BBC JO 17-1
SJS JO 17-1
BBC JO 13-1
Alteveer JO 13-1
Borger JO 11-4
BBC JO 11-1
BBC JO 10-1
Sellingen JO 10-1
BBC JO 08-1
BATO JO 08-2
SETA JO 07-1
BBC JO 07-1
Sellingen JO 07-1
BBC JO 07-2
		
Zondag 18 September
Buinerveen 1
JVV 1
Buinerveen 2
Gasselternijveen 3

10.30 uur
11.00 uur
11.30 uur
09.00 uur
09.00 uur
09.20 uur
09.40 uur
14.00 uur
10.00 uur

raakte echter in het bekerduel tegen Buinen geblesseerd aan
de achillespees. Die blessure lijkt ernstig. Het zou Koster
zomaar eens het seizoen kunnen kosten. En derhalve lijkt
er bij Buinerveen ene spitsenprobleem te ontstaan. ZVV
Borger opende het seizoen met een 2-2 remise tegen Futsal
Dragten. De ploeg uit Borger staat er goed op. De selectie
is breed. Misschien wel te breed. Vrijdag zaten er liefst vijf
spelers op de bank. ‘En dat is nog best lastig wisselen’, zei
leider Mark Lubbers. En dan te bedenken dat Roy Feiken
de wedstrijd van vrijdag nog aan zich voorbij liet gaan. Hij
had wat klachten aan de hamstring en sloeg het duel uit
voorzorg over. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Overige Bekervoetbaluitslagen
Nieuw Buinen
Rolder Boys 2
Kwiek

2-0
1-0
1-4

Buinerveen
Gieten
Eext
Bargeres

Westerwolde
Gasselternijveen
De Treffer’16
Melving Wiering 2x
en Pascal Manning 2x
Buinen
Albert Stevens 2x en
Remco Huizing 2x
Bareveld
Gomos 2
GKC
Borger

Oefenvoetbal
Nieuw Buinen
Gieten

SC Scheemda
BNC

6-3
5-2

JVV

3-6
1-1
2-2
3-0
2-1

vv HOVC
Woensdag 14 september
18.30 HOVC JO15-1JM
Fit Boys JO15-2
19.00 HOVC JO19-1
Fit Boys JO19-1
19.30 HOVC Vr1
Drenthina Vr
20.00 HOVC 5
VKW 4
20.00 Emmen 1
HOVC 1
		
Donderdag 15 september
19.00 Titan 2
HOVC 2
19.00 VKW 3
HOVC 3
19.00 Gasselternijveen 3
HOVC 4
		
Zaterdag 17 september		
9.00 Sweel JO10-2JM
HOVC JO10-1
Nieuw Buinen JO11-1
9.30 HOVC JO11-1 (J/M)
10.00 HOVC JO12-1 (J/M)
De Treffer’16 JO12-1
10.00 Twedo JO8-3
HOVC JO8-1 (J/M)
11.00 HOVC JO13-1
Sweel JO13-1JM
11.00 Nieuw Buinen JO12-1 HOVC JO12-2JM
12.00 HOVC JO15-2JM
SJS JO15-1
14.00 HOVC JO19-1
Beilen JO19-1
14.30 HOVC Vr1
ST SVO BDE/ Erica’86 Vr1
14.30 Twedo JO17-1
HOVC JO17-1
		
Zondag 18 september
EHS’85 2
10.00 HOVC 3
10.00 HOVC 4
Stadskanaal 3
10.00 Borger 2 Zo.
HOVC 5
10.00 HOVC 7
KSC 3
10.15 Musselkanaal 2
HOVC 2
14.00 HOVC 1
HODO 1
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ZVV Borger start avontuur in Topklasse
met 2-2 gelijkspel

Dinsdag 13 september 2022

Twee treffers Demy te Velde
Het was even zoeken voor ZVV Borger, ook
al vanwege een mislukte oefencampagne.
‘We hebben amper kunnen oefenen. We
hadden genoeg oefenwedstrijden gepland,
de tegenstanders meldden zich echter
steeds af. Het was dus afwachten hoe we er
precies voor zouden staan. En ach, een 2-2
gelijkspel is geen slecht begin, al had er écht
meer in gezeten’, zegt leider Mark Lubbers.
Zeker in de eerste helft was ZVV Borger
de bovenliggende partij. Te Velde zette zijn
ploeg op een 2-0 voorsprong. ‘In die fase
hadden we misschien wel vijf keer moeten
scoren’, zegt Lubbers.

Met name de doelman van de bezoekers
bleek echter uit het juiste keepershout
gesneden. Hij pakte een aantal schier
onmogelijke ballen.
Ongelukkige gelijkmaker
Na de thee werd het echt spannend na de 2-1
van de gasten en op ongelukkige wijze wist de
ploeg uit Drachten ook nog de gelijkmaker te
produceren. ‘We hebben een prima selectie en
ik heb er alle vertrouwen in dat we een leuk
seizoen tegemoet gaan’, zegt Lubbers. De
eerstvolgende competitiewedstrijd van ZVV
Borger is pas op 26 september. Herauten uit
Burgum is dan de opponent.

Twee goals Milan Draijer en Erik Jan Veerbeek

Valthermond maatje te groot voor HOVC

Foto: Andries Middelbos
De kop is er af. ZVV Borger opende vrijdagavond het avontuur dat Topklasse heet
met een 2-2 gelijkspel tegen Futsal Dragten. Gezien het wedstrijdbeeld had er meer
ingezeten voor de thuisclub, die bovendien een 2-0 voorsprong bij rust weggaf. Demy
te Velde, hij heeft besloten zich niet te laten opereren, maakte beide treffers namens
de ploeg uit Borger.

HOVC overweegt fusie met tennisvereniging

Harm Kuiper Sportpark in Odoorn voor
miljoenen op de schop
Het Harm Kuiper sportpark in Odoorn ondergaat een metamorfose. Zo komt er
een nieuw clubgebouw, waarvan zowel voetbalclub HOVC als de tennisclub gebruik
gaan maken. Bovendien komt er een extra veld en wordt het aantal kleedkamers
verdubbeld. Ook de toegangstoute naar het sportpark zal aangepakt worden en
voortaan via de Torenweg gaan lopen. Overigens moet de gemeenteraad nog wel
definitief akkoord gaan met de plannen.
Foto: Rianne van der Laan
Het bekerduel tussen HOVC en Valthermond, die elkaar straks ook in
competitieverband tegen zullen komen, werd een gemakkelijke prooi voor de
Mondkers: 2-6. De gasten waren simpelweg een maatje te groot voor de wel
hardwerkende thuisclub. Bij de gasten scoorden zowel routinier Erik Jan Veerbeek
als Milan Draijer twee keer. Valthermond haalde na de 5-0 de voet van het gaspedaal,
waardoor een monsterscore uitbleef.

‘Het was ook gewoon bitter nodig’
‘Het was ook gewoon bitter nodig’, vertelt
HOVC voorzitter Harold Enting. ‘ Er is de
afgelopen jaren weinig gebeurd, behalve een
keer een likje verf. De accommodatie zoals
die nu is, is niet meer van deze tijd. Het is
allemaal enkelsteens er is lekkage als het
regent. Bovendien zijn we als club gewoon
gegroeid. We zitten nu op zo’n 450 leden en
groeien dus gewoon uit ons jasje.’
Zorgen om de velden
Het extra veld dat aangelegd wordt, zal
gewoon van natuurgras zijn overigens.
‘Mochten we nou nog verder door gaan
groeien, dan zouden we van een van de
velden wellicht nog een kunstgrasveld kunnen
maken. Nu is dat nog niet aan de orde. En
heel eerlijk, ik ben ook groot voorstander van
‘echte’ velden’, zegt Enting, die zich wel enige
zorgen maakt over de staat van de velden op
dit moment. ‘De velden hier hebben echt te
lijden gehad van de droogte’, zo zegt hij.

Dé grote favoriet in de tweede klasse
Valthermond is dé grote favoriet voor de
titel in de tweede klasse dit seizoen. Of ze
nou willen of niet. Vorig jaar ging promotie
nog net aan de neus van de ploeg van trainer
Kenny Koning voorbij, wie de ploeg dit jaar
zal stoppen is de grote vraag. Insiders denken
dat Annen en WKE’16 wellicht nog enige
concurrentie kunnen bieden, Stadspark zou
daarnaast een dark horse kunnen worden.
Valthermond heeft gewoon een uitstekende
ploeg. Zo lijkt de tijd maar geen vat te
Werkzaamheden al in maart 2023 van
krijgen op routinier Erik Jan Veerbeek, speelt
start
Alwin Braakman al jaren als een veldheer
Als alles volgens plan verloopt, worden
en wordt ook aanvaller Milan Draijer – pas
de werkzaamheden aan het Harm Kuiper
sportpark al in maart 2023 gestart. ‘We hopen achttien jaar- steeds beter. De aanvaller is
buitengewoon bedrijvig, beweeglijk en heeft
dat een jaar later alles klaar is. In mijn optiek
moet dat lukken. De werkzaamheden kunnen een neusje voor de goal. Trainer Kenny
Koning heeft ook echt iets te kiezen. Tegen
prima naast elkaar uitgevoerd worden. Een
HOVC kon hij verdediger Tom Meijers
extra veld is gewoon een seizoen nodig om
te groeien. Dat is een gegeven. Maar voor de zelfs op de bank laten beginnen, terwijl ook
talenten als Thom Bakker en Jens Bulle vanaf
rest zie ik geen reden om te denken dat het
de bank begonnen.
niet binnen een jaar klaar moet kunnen zijn.’
‘Dit was ons nooit gelukt zonder de fusie’
HOVC overweegt overigens te gaan fuseren
met de tennisvereniging. ‘Dit kan wat
betreft eigendomsrechten en wat betreft de
subsidieaanvraag voordelen opleveren’, weet
Enting, sinds 2013 voorzitter van eerst HOC
en nu dus van HOVC. ‘Het gaat crescendo
met onze vereniging. We zijn een redelijk
grote club, we hebben straks een prachtige
accommodatie en we spelen op een heel
behoorlijk niveau. Ik durf best te zeggen dat
ons dit nooit gelukt was zonder fusie.’ (Week
in Week uit/Vincent Muskee)

Duel bij rust al beslist
De gasten beslisten het duel al snel. Na
een stief kwartiertje opende Milan Draijer
de score en na ruim twintig minuten
verdubbelde Mike Wilts de marge: 0-2. Pal
voor rust gooide Veerbeek het duel definitief
in het slot met de derde treffer. Ook na
de thee was er aanvankelijk sprake van een
eenzijdig duel. Opnieuw Veerbeek maakte
de vierde treffer namens de bezoekers,
terwijl invaller Jens Bulle de tussenstand
op 0-5 bepaalde. Vanaf dat moment haalde
Valthermond de voet van het gaspedaal en

deed het grote wisselen de ploeg ook al geen
goed. Door één van de weinige fouten van
Braakman wist Gert-Jan Spijker de 1-5 te
maken, terwijl Mark Weerink zelfs de 2-5 aan
mocht tekenen. Het slotakkoord was echter
opnieuw voor de bezoekers. Milan Draijer
bepaalde de eindstand namelijk op 2-6.
HOVC hoeft niet te wanhopen
Of HOVC moet wanhopen na de ruime
nederlaag? Zeker niet. De ploeg van trainer
Erik de Jong – ex DZOH en Beilen- liet
zien over veerkracht te beschikken en zal
volgend seizoen bovendien niet elke week
een opponent als Valthermond treffen. En
Valthermond? Dat moet oppassen dat het
niet naast de schoenen gaat lopen. Want het
gaat na zeges op Noordster (6-0), HODO
(5-1) en nu dus HOVC wel heel gemakkelijk
allemaal. Zaak voor trainer Kenny Koning
om zijn spelers bij de les te houden.
HOVC – Valthermond 2-6 (0-3)
Milan Draijer 0-1, Mike Wilts 0-2, Erik Jan
Veerbeek 0-3 en 0-4, Jens Bullen 0-5, GertJan Spijker 1-5, Mark Weerink 2-5, Milan
Draijer 2-6. HOVC: Maarten Ritsema, Robin
van der Laan, Peter Fokke, Gert Middeljans,
Mark Weerink, Stan Hiemstra, Gerben
Beek, Gert-Jan Spijker, Alwin Monteban,
Jelle Siekman, Luuc Kimmel. Valthermond:
Noah Sahetapy, Mike Wilts, Dion van der
Laan, Alwin Braakman, Jorn Draijer, Erik
Jan Veerbeek, Jesper de Graaf, Milan Draijer,
Levi Kremer, Jordy Weggemans, Yordi van
der Laan. Toeschouwers: 200
(Week in Week uit/Vincent Muskee)
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Dorpspleinfeest in Buinerveen

Sam Elting: de sterkste man van Buinerveen!

Op 17 september,
in de kerk van Odoorn:

2 Voudt met hun
programma: jong belegen!
Aanvang 20.00 uur
Met een frisse blik
en een flinke dosis
humor bespreekt
en bezingt het
kleinkunst duo
2VOUDT in
het programma
“JONG
BELEGEN” hun
visie op ouder
worden en vooral
op jong blijven.

Dat de inwoners van Buinerveen wel van een goed feestje houden, was al
alom bekend. En dat bleek ook vrijdag en zaterdag maar weer eens, toen
het Dorpspleinfeest gevierd werd.

De festiviteiten begonnen al op vrijdag,
toen ‘Ik Hou van Buinerveen’ gespeeld
werd. Ook zaterdag was het heel erg
prettig vertoeven in het dorp.
Zo was er in de middaguren een
prima bezochte markt, was er voor de
kinderen onder meer een springkussen
en konden mensen met een kano
varen in het kanaal. Op zaterdag werd
ook de ‘Sterkste man van Buinerveen’
gehouden. En na een spannende strijd
bleek Sam Elting uiteindelijk over de
meeste kracht te beschikken.
Hij mag zich dus in elk geval een jaar
lang de sterkte man van Buinerveen
noemen. De feestelijkheden werden ’s
avonds afgesloten met een optreden van
partyband Finally.

Menigeen denkt immers,
zo zijn toch echt de feiten,
vijfenzestigplussers doen,
vooral aan tijd verslijten. In
hun programma proberen
de heren van 2VOUDT deze
misvatting enigszins recht te
zetten. Of dit gaat lukken?
Dat blijkt natuurlijk pas na

de voorstelling. Rob
Wilhelm en Eddie
Zinnemers gaan
in ieder geval hun
best doen u een prettige,
humorvolle avond te
bezorgen.
Graag tot 17 september. Kerk
open: 19.30 uur. Entree: €
10,00 per persoon. Kaarten
in voorverkoop bij SIMA
Odoorn.

Leuke open dag bij vijfsterren varkensboer

Akkervarken in Valthermond biedt varkens een
dierwaardig bestaan
Wat weten we eigenlijk van het
varken? Wie echt geïnteresseerd
is in varkens kon zaterdag nader
kennismaken met deze dieren bij
vijfsterren varkensboer Akkervarken
in Valthermond. Daar werd
het ‘Weekend van het Varken’
georganiseerd van Varkens in Nood.
Bezoekers kregen zaterdag een
rondleiding bij de varkensboer in
Valthermond, waar van alles verteld
werd over de dieren. Natuurlijk
konden bezoekers de varkens zelf ook
ontmoeten. Akkervarken is het bedrijf
van Willem Hempen en Claudia van der
Laan. Zij hebben in 2015 van hun passie
hun werk gemaakt en kozen daarbij
voor een andere manier van boeren.

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

TE HUUR!

oogst opeten. En uiteraard wroeten de
varkens er naar hartenlust in de grond.
Akkervarken heeft heel de levensloop
van de varkens in eigen beheer; van
geboorte tot slacht dus. De varkens
hebben in Valthermond een zeer

dierwaardig bestaan, terwijl het vlees dat
je bij Akkervarken koopt constant van
een goede kwaliteit is. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Verzamelmarkt in Valthermond: Oderen verzamel(d)t

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

De akkervarkens van Akkervarken in
Valthermond verblijven heel het jaar
buiten, waar ze bijzonder nuttig werk
verrichten. Je moet dan denken aan het
eten van onkruid (met wortel en al),
het creëren van open plekken in het
bos, terwijl ze ook restanten van een

Lemenweg 4a
Drouwen
tel. 0599-564563

De Historische vereniging Carspel Oderen bestaat op 2 oktober 25
jaar. Het jubileum wordt voor leden met een gevarieerd programma op
zaterdagmiddag 1 oktober in Het Dorpshuis in Valthe gevierd. Een week
later is er op zaterdag 8 oktober een verzamelaarsmarkt van 13.00 tot
17.00 uur rondom of in Tractor- en werktuigenmuseum Jan Drenthe in
Valthermond. Komt u ook kijken?
Wie doet mee?
Voor die markt roepen wij onder de titel
Oderen verzamel(d)t inwoners van de
voormalige gemeente Odoorn op om
hun verzameling te laten zien. U hoeft

geen lid te zijn. Laat uw verzameling
zien: sigarenbandjes, autootjes, speldjes,
huisjes, treinen, bierglazen, enzovoort.
Misschien is het ook mogelijk om uw
verzameling aan te vullen. Iedereen

is van harte welkom om deze middag
te kijken welke verzamelingen er in
onze voormalige gemeente zijn. Elke
verzameling is welkom, mits het in/op
een kraam past.
Meedoen?
Als u mee wilt doen, dan z.s.m.
aanmelden bij jan@geertswarenhuis.
nl of 0591-549515. In ieder geval voor
zaterdag 1 oktober!
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Markt, demonstraties en allerlei activiteiten in het bos

Buitenfestival bij het Boomkroonpad
in Drouwen

Zondag 18 september a.s. wordt bij het Boomkroonpad van Staatsbosbeheer het
jaarlijkse Buitenfestival gehouden. De hele dag is er voor alle leeftijden van alles te
doen! Een heerlijk dagje uit, met onder andere een markt, diverse demonstraties,
activiteiten en workshops. En dat alles midden in de prachtige ambiance van de
natuur! Het Buitenfestival vindt plaats van 11.00 tot 16.30 uur. De toegang is gratis.
Tijdens het Buitenfestival zijn er verschillende
demonstraties. Zo zijn er demonstraties
houtbewerken en motorzagen en laat
ook een echte bushcrafter zien hoe je
kan overleven in de natuur. Verder zijn
er kramen met streekproducten, kunst en
nog veel meer! Voor de kinderen zijn er
tal van activiteiten, waaronder vlinder- en
nestkastjes timmeren, boomklimmen
en houten schijfjes zagen. Tijdens het
Buitenfestival is het Boomkroonpad tegen
een gereduceerd tarief te bezoeken. Nog even

nagenieten van deze dag kan op het terras
van Bospaviljoen de Woudstee. Zij staan ook
deze dag tot uw dienst met koffie, thee en
hun heerlijke seizoenstaart. Het Buitenfestival
vindt plaats op zondag 18 september bij
het Buitencentrum Boomkroonpad aan
de Steenhopenweg 4 in Drouwen. Voor
meer informatie kunt u bellen met 0592377305 of mailen naar boomkroonpad@
staatsbosbeheer.nl. De toegang tot het
Buitenfestival is gratis, maar voor sommige
activiteiten wordt een bijdrage gevraagd.
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ATLAS Theater trapt op feestelijke wijze
nieuw seizoen af

Dinsdag 13 september 2022

Kamerleden brachten bezoek aan
Zuid-Oost Drenthe

Van links naar rechts; Marcel Meijer, Janny Hofsteenge, Jeroen Hartsuijker, Mark Strolenberg, Rene Laan,
Roelof Oosting, Hawre Rahimi en Rene van der Haring.
Het ATLAS Theater ging vrijdagavond 9 september dansend het nieuwe
theaterseizoen in onder begeleiding van HOME Dance Company. Theaterdirecteur
Machteld van der Werf en gastpresentator en cabaretier Thijs Kemperink vertelden
in een feestelijke setting over de programmering van komend seizoen en de nieuwe
maatschappelijke initiatieven. Het publiek kon deze avond genieten van optredens
van Tim Akkerman en aanstormende cabarettalenten Lisa Ostermann en Anne
Neuteboom.

Afgelopen vrijdag 9 september brachten 2 Tweede Kamerleden (Mark Strolenberg
en Hawre Rahimi) van de VVD een werkbezoek aan Zuid Oost Drenthe. Strolenberg
heeft oa de regiodeal in zijn portefeuille en Rahimi onder andere het MKB. Het eerste
bedrijf dat bezocht werd was Heli Holland in Emmer Compascuum. Met hun grote
vloot helikopters, de opleidingsschool voor piloten en het onderhoud van heli’s, een
goed geleide onderneming. Eigenaar Rene van der Haring vertelde bevlogen over de
luchtvaart en gaf en passant zijn visie op de politiek.

Highlights nieuw theaterseizoen
Het nieuwe seizoen start met de beste Beatles
coverband ter wereld: The Analogues. “Extra
leuk is dat ze ons theater opnieuw gaan
gebruiken als montagetheater. Tijdens dit
proces wordt het decor van de theatertour
vormgegeven voor hun show in het Ziggo
Dome. Wij vinden het geweldig dat wij
deze ombouw in ons theater mogen
ondersteunen”, vertelt Van der Werf
enthousiast. Naast dit muziekspektakel
komen onder andere grote namen als
Herman van Veen, Youp van ’t Hek, Bert
Visscher, Waylon, Suzan en Freek en Daniël
Lohues. Ook kunnen bezoekers genieten
van grote musicals waaronder The Prom en
Grease De Hitmusical, beide voorstellingen
staan meerdere dagen geprogrammeerd.
“Waar ik zelf ook enthousiast over ben is
de artistieke dansvoorstelling van MOMIX
en het prachtige Nederlandse Reisopera
met het sprookje Hänsel und Gretel. Voor
de liefhebbers wordt ook dit seizoen door
de Vrienden van het ATLAS Theater
operacursussen aangeboden.

De lunch werd genuttigd bij Grand Café Het
Perron in Valthe waar Roy van der Scheer en
Suzanne Kannegieter iets moois opbouwen.
Leerlingen van Pro Emmen werken mee in
het bedrijf en leren op deze wijze om in de
maatschappij mee te draaien. Daarna ging het
gezelschap met daarin fractieleden van VVD
Borger Odoorn, Emmen, VVD Drenthe en
de Wethouder van Borger – Odoorn naar
2e Exloërmond. Hier is het bedrijf White

Cabarettalenten
ATLAS geeft ook een podium aan
veelbelovende talenten die steeds meer
bekendheid krijgen en nog niet eerder in
Emmen zijn geweest. “Deze cabaretiers
krijgen een mooie kans bij ons, omdat wij
deze voorstellingen in een ‘serie-verkoop’
aanbieden. Zes nieuwe namen hebben op
dit moment, dankzij de serie-verkoop, al
gemiddeld 100 mensen in de zaal zitten.
Mooi om ze tien dat dit zo’n succes is. Vertelt
Machteld van der Werf.
Enthousiast publiek
De kaartverkoop voor dit nieuwe seizoen
startte voor de zomervakantie. “We
zien dat het Emmense publiek weer zin
heeft in een avondje uit, dat blijkt uit

een goede voorverkoop én het feit dat
bezoekers hun avondje uit verlengen met
een theaterdiner.” Aldus Van der Werf.
“Populaire voorstellingen onder ons publiek
zijn o.a. VENICE, Jan Smit, Pieter Derks
en uitverkochte voorstellingen van Richard
Groenendijk, Fred van Leer en Van der Laan
& Woe.
Theater voor iedereen
Ook dit seizoen werkt het theater weer
samen met ‘Stichting Vier het Leven’, die
ouderen laat genieten van een avond je uit.
Nieuw is de samenwerking met ‘Stichting
Komt het Zien!’. Zij maken het voor
mensen met een visuele beperking mogelijk
om een theatervoorstelling écht live mee
te beleven. Het jongerenpanel Oui We zal
komend seizoen verschillende activiteiten
voor jongeren in de leeftijd 12 t/m 16
jaar organiseren. “Zo willen wij theater
aantrekkelijk en toegankelijk maken voor
iedereen!” Aldus Van der Werf.

Goblin Games gevestigd. Met onder andere
het hit spelletje Qwixx is dit innovatieve
bedrijf een internationale speler! In het
inspirerende verhaal van de eigenaren kwam
ook bereikbaarheid en woningbouw ter
sprake. Om goed personeel te vinden en te
houden zijn deze punten zeer belangrijk. Een
nuttige middag met bezoek aan interessante
bedrijven. Goed om Kamerleden punten mee
te geven als ze terug in Den Haag zijn.

Country Time in de Bonte Wever in Assen

‘Dick van Altena en Ben Steneker mag je
gerust levende legendes noemen’

In de Bonte Wever in Assen vindt zondag
18 september (14.00 uur) Country Time
plaats. Met optredens van Dick van
Altena, Ben Steneker, Savannah en
Just Us staat er een line-up om van te
watertanden. ‘Ik durf gerust te zeggen
Familievoorstellingen incl. Kids
dat we met Dick van Altena en Ben
Afterparty
Steneker twee levende legendes op het
Komend seizoen kunnen families genieten
podium krijgen. Voor Ben Steneker
van maar liefst 18 familievoorstellingen. Denk kan het zomaar eens zijn laatste grote
hierbij aan klassiekers als Kruimeltje, De
optreden zijn. Ben is inmiddels 87 jaar
Schippers van de Kameleon en Assepoester.
oud en hij doet hoofdzakelijk alleen
Maar ook aan de nieuwkomers Misfit De
de nog wat kleiner dingen. Een uniek
Musical, Bing en KleuterPop van Monique
moment dus om hem nog eens in actie te
Smit. Net zoals voorgaande seizoenen vindt
zien’, zegt organisator Wim Drent.
er na afloop een Kids Afterparty plaats
in de foyer. Een gezellig feest met een
Trots op de line-up
springkussen, schmink en ballonvouwer.
Dick van Altena kunnen de meeste mensen
Tijdens de seizoenpresentatie werd
kennen van Major Dundee. ‘Dick zit al heel
tevens de mascotte ‘Aatje’ op het podium
zijn leven in de country. Hij zingt ontzettend
geïntroduceerd. Dit karakter zal tijdens iedere gemakkelijk en zelfs Johan Derksen is fan van
afterparty aanwezig zijn om o.a. met de
hem. Dan moet het dus wel héél erg goed
kinderen op de foto te gaan.
zijn’, lacht Drent, die terecht trots is op de
line-up. ‘Behalve Van Altena en Steneker is
De theaterkaarten voor seizoen ’22/ ‘23 zijn
ook de band Savannah zeer de moeite waard.
via www.atlastheater.nl te bestellen.
Zij komen uit het zuiden van het land. Verder

hebben we Just Us. Dit zijn twee jonge
meiden uit de regio. Ik vergelijk ze wel eens
met Nick en Simon, uiteraard in hun goede
tijd’, zegt Drent.
De kaartverkoop loopt als een trein.
Zaak dus om snel kaarten te bestellen via
www.debontewever.nl. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Welkomdienst in Borger m.m.v. Martin Mans Formation
Zondag 18 september is er na een aantal jaren van afwezigheid weer een
Welkomdienst in de Goede Herder Kerk in Borger Het is alweer 15 jaar geleden
dat we gestart zijn met deze invulling van welkomdiensten en daar willen we graag
in deze dienst bij stil staan en we hopen er samen met u een feestelijke dienst van
maken. In deze dienst is er m.m.v. Martin Mans Formation uit Waddinxveen. TMMF
is inmiddels uitgegroeid tot een 21-tal goed getrainde zangers onder de bezielende
leiding van Martin Mans. We zijn dan ook heel blij dat ze naar Borger komen om
medewerking te verlenen aan onze welkomdienst.

De samenzang word op het orgel begeleid
door Martin Mans. De basis van zijn
orgelspel werd al op jonge leeftijd gevormd.
Hij werkte mee aan meer dan vijfhonderd
cd’s. Zijn eerste cd met orgelimprovisaties
werd met goud bekroond. Hij geeft per jaar
gemiddeld tweehonderdvijftig concerten en
begeleidt en dirigeert diverse koren. Tijdens
de coronaperiode werden er wekelijks orgel-

improvisaties opgenomen en uitgezonden
via you tube. Voorganger is Ds. J. Hermes
uit Schoonebeek. Het Thema is ”Over de
kunst van het leven” of “Hoe word ik een
wijs mens?” Aanvang: 19.00 uur en vanaf
18.45 uur is er samenzang. U bent van harte
welkom!
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Vrijdag in Borger en zaterdag in Emmen

Weekend van de Drentse
poptalenten

Dinsdag 13 september 2022

Cultureel Centrum No.11 & project Muziek Maatje
presenteren in Valthermond:

“Muzikale middag m.m.v. zangformatie LINK!”

Het gratis toegankelijke Drentsch Peil XL presenteert 16 en 17
september de nieuwste live-acts van Drenthe. Zeven poptalenten
staat vrijdag in Podium34 in Borger en zaterdag in de Grote Kerk in
Emmen. Op het podium staan Ça van bien, Marit Nygard, Anousha,
Jetlag Jenny en Kidd Nebula. In Emmen vindt ook de jaarlijkse
muzikantendag plaats. Een netwerk bijeenkomst voor iedereen die
in Drenthe met muziek bezig is.
Het talentontwikkelingstraject
Drentsch Peil XL biedt jonge
muzikanten gedurende een
langere periode ondersteuning
in hun ontwikkeling. Ze kunnen
voor zakelijk en muzikaal advies
terecht bij ervaren popmuzikanten
en programmeurs en mogen op
verschillende podia en festivals
spelen. Deelnemende artiesten aan
Drentsch Peil XL maken kans op
een podiumplaats op Eurosonic/
Noorderslag in Groningen en het
Bevrijdingsfestival Drenthe 2023.

Drentsch Peil XL heeft een
vaste plek op de festivalagenda
van september. De act die op de
twee avonden het meest weten te
overtuigen stroomt door naar het
muziektraject Hit the North. In dit
traject worden ze klaargestoomd
voor het optreden op Eurosonic.
Dit festival dat bekend staat als
springplank naar landelijke podia.
Drentsch Peil XL wordt jaarlijks
georganiseerd in samenwerking met
Stichting Kunst & Cultuur.

Adverteren in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com

Op zondag 25 september a.s. wordt er in het Cultureel Centrum
No.11 te Valthermond (Zuiderdiep 505) een muzikale middag
georganiseerd. Zangformatie LINK! zal hier acte de présence gaan
geven. Deze middag is tot stand gekomen door een gesubsidieerd
project, “Muziek Maatje”, welke specifiek bedoelt is voor ouderen/
alleenstaanden waar in de coronaperiode weinig tot geen activiteiten
voor mogelijk waren en waar het ontmoeten van anderen amper of
niet aan de orde is geweest. Ook al is er inmiddels weer van alles
weer mogelijk, we willen deze doelgroep graag alsnog tegemoet
komen. U hoeft deze middag voor de muziek niet te betalen, maar
neemt u wel de portemonnee mee voor de consumpties? Een
vrijwillige bijdrage voor het Cultureel Centrum No.11 wordt zeer
gewaardeerd.
Het programma:
14:00 u Inloop (koffie/thee)
14:30 u Deel 1 optreden LINK!
15:15 u Pauze (koffie/thee)
15:30 u Deel 2 optreden LINK!
16:00 u Naborrelen!

LINK! is een moderne
zangformatie, 12 zangers en
zangeressen, onder de muzikale
leiding van Tekke Withaar. Deze
enthousiaste groep zingt muziek uit
allerlei genres. Van pop-, theater-

en wereldmuziek tot klassiek,
filmmuziek en luisterliedjes.
Bent u of kent u iemand;een
alleenwonende buurman, of uw
eigen (groot-)moeder of wie
dan ook in uw omgeving, die
het gezellig zou vinden om een
middagje naar de mooie klanken
van zangformatie LINK! te komen
luisteren? Geeft u zich
(of hem/haar) dan op via
onderstaand mailadres of
telefoonnummer.
Project Muziek Maatje,
Nelleke Honning, telefoon:
06 46 27 69 11 of e-mail:
info.ennel@gmail.com

