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‘Ik ken de statuten, ik voelde het dus al aankomen’
Voetbalvereniging Valthermond 
benoemt scheidend secretaris  
Arie Weits tot erelid

Voetbalvereniging Valthermond is een erelid rijker. Tijdens de algemene 
ledenvergadering van vrijdag werd scheidend secretaris Arie Weits (58) aldus 
onderscheiden. ‘Nee, een heel grote verrassing was dat niet. Ik ken de statuten en 
voelde het wel al aankomen. Het maakt me echter niet minder trots. Ik zie mezelf  
nu wel terug tussen een aantal illustere namen’, zegt Weits, die na een periode van 
zestien jaar stopt als secretaris. Jens Teuben – door Weits zelf  ‘gescout’- zal zijn 
functie overnemen. Samen met Weits kijken we terug op een prachtige periode.

Voetballer
‘Toen ik acht jaar oud was, ben ik lid van de club geworden. Ik heb vanaf  mijn achttiende 
tot aan mijn 35e deel uitgemaakt van de eerste selectie. Toen ik in ploegendienst moest 
gaan werken, heb ik een aantal jaren in het tweede elftal gespeeld. Drie keer trainen – 
toen verplicht- zat er toen even niet meer in. Tijdens mijn actieve carrière heb ik te maken 
gehad met trainer Wim van den Heuvel. Het bijzondere aan hem is wel, dat ik niemand 
ken die een hekel aan 
hem had. Hij had een 
bepaald charisma en 
stond echt middenin de 
club. 

Lees verder op
pagina 25.

Bijeenkomst in dorpshuis op donderdag 13 oktober
Burgerinitiatief wil Drouwen duurzaam 
maken
Je kan natuurlijk de thermostaat op 19 graden zetten, nog maar één keer in de week 
gaan douchen en een warmtepomp op zonne-energie aanschaffen.  Allemaal willen 
we een behaaglijk huis maar vooral geen astronomisch hoge energierekening. En dat 
laatste zal zeker gezien de huidige energietarieven niet meevallen.

Lees verder op pagina 17.

Inloopavond voor ouders voor nieuw te 
starten BSO obs de Westhoek
Op de Westhoek in
2e Exloërmond gaan wij 
een BSO starten!  
Wij nodigen iedereen uit voor onze inloopavond op 
donderdagavond 29 september om 19.00 uur. Tijdens 
deze avond vertelt Kei Kidz over hun visie en de 
mogelijkheden.

Lees verder op pagina 19.
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Groep N34 Gasselte 
en de strijd tegen 
de (gedeeltelijke) 
verdubbeling van de N34
Het moge ondertussen duidelijk zijn; de Groep N34 
Gasselte is faliekant tegen de gedeeltelijke verdubbeling 
van de N34, iets dat de Drentse politiek er getuige hun 
handelswijze toch graag door zou (lees: wil) drukken. 

Lees verder op pagina 9.

Nieuw-Buinen presenteert 
unieke jubileumtegel!
Ter gelegenheid van het 200 jaar bestaan van Nieuw-
Buinen is er in samenwerking met 'Royal Goedewaagen' 
een unieke 'Delftsblauwe' jubileumtegel samengesteld. 

Lees verder op pagina 27.
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Contact
% 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

% Gemeentehuis 

Hoofdstraat 50, Exloo

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

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

* Op donderdag 29 september is het gemeentehuis  
 vanaf 14.00 uur gesloten. Het afvalbrengpunt is  
 op deze dag volledig gesloten.

Afval & oud papier
%

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

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

Lees verder op pagina 4  %

%

Onderzoek naar 
leefstijl  
Bij veel inwoners valt in de komende 
dagen een uitnodiging op de deurmat 
waarin zij gevraagd worden om deel te 
nemen aan een leefstijlonderzoek. Wij 
willen met dit onderzoek meer inzicht 
krijgen in de leefstijl van inwoners 
(4-80 jaar) van Borger-Odoorn. Met 
de resultaten kunnen we het beleid en 
aanbod beter laten aansluiten bij de 
behoeften die inwoners hebben. Wij 
roepen daarom iedereen op om de 
vragenlijst in te vullen. 

De inwoners die een uitnodiging 
ontvangen zijn geselecteerd door middel 
van een steekproef. Via de uitnodiging 
kunnen zij inloggen in een digitale 
vragenlijst. Daarin worden vragen gesteld 
over lichaamsbeweging, sportdeelname 
en gezondheidskenmerken. Het is een 
anonieme vragenlijst en de resultaten 
worden anoniem gepresenteerd.  
Heeft u kinderen die op de basisschool 
zitten? Dan is het ook goed mogelijk dat 
zij een uitnodiging voor deelname mee 
naar huis hebben gekregen. We vragen u 
om ook hen zoveel mogelijk te stimuleren 
om de vragenlijst (eventueel samen) in te 
vullen.  

Deelname loont
Onder de respondenten verloten we een 
jaarabonnement bij een sportschool of  
sportvereniging en een mountainbike t.w.v. 
€ 500,-. De scholen met (procentueel) 
de meeste respons maken kans op een 
waardebon voor sport- en spelmateriaal 
ter waarde van € 500,- of  mogen een 
dag lang gratis gebruik maken van een 
springkussen en stormbaan naar keuze.

Tot uiterlijk zondag 16 oktober 2022 
kan de vragenlijst worden ingevuld.  

Heeft u geen vragenlijst ontvangen, maar 
wilt u toch graag deelnemen aan het 
onderzoek? Dat kan! Stuur dan een mail 
naar s.timmer@borger-odoorn.nl.

’ Op vrijdag 23 september wordt oud papier  
 opgehaald in Valthermond.  

 Op zaterdag 24 september wordt 
 oud papier opgehaald in Buinerveen, 
 Nieuw-Buinen (Buinerveen tot Monden-
 weg), Borger, Ees, Eesergroen, 1e Exloër-
 mond, 2e Exloërmond en Exloërveen. 

 Op dinsdag 27 september wordt 
 oud papier opgehaald in Zandberg.  

’ Deze week (19 – 23 september) wordt 
 de grijze container geleegd. 
 Volgende week (26 – 30 september) wordt 
 de groene container geleegd.

% 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 | tot 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.

Vergadering gemeenteraad
▶ 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 gri¡  e  
 via gri¡  e@borger-odoorn.nl of T 14 0591

% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

%

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 mis-
schien al eerder vol zit. Daarom gaan wij 
ondergrondse verzamelcontainers plaatsen. 

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.

Wilt u hier meer over weten? 
Kom dan naar één van de inloopavonden 
die wij organiseren.  Tijdens deze bijeen-
komsten 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 beleids-
medewerkers aanwezig. U kunt vrij inlopen 
tussen 18.30 en 20.30 uur.

Waar en wanneer? 

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 

%

Elke eerste woensdag van de maand
Alzheimer Café
Op woensdag 7 september heeft 
wethouder Ankie Huijing het Alzheimer 
Café Borger-Odoorn geopend. Na een 
klein jaar van voorbereidingen was het 
eerste Alzheimer Café een feit.

Thema van de eerste avond was Dementie 
en de mantelzorger. Dhr. Lubberts was 
aanwezig om zijn ervaringen te vertellen als 
mantelzorger van zijn vrouw die in 2014 
de diagnose Alzheimer kreeg. Het was een 
mooi gesprek. Bij de ruim 40 aanwezigen 
was er veel herkenning te vinden in zijn 
verhaal.
Daarnaast was er ruimte om onderling 
met elkaar in gesprek te gaan en werden 
persoonlijke ervaringen gedeeld. 

De kerngroep organisatie Alzheimer Café 
was blij verrast met de grote opkomst en het 
prettige verloop van de avond.

Op woensdagavond 5 oktober is het 
tweede Alzheimer Café. 
Huisarts Jan Scherpenisse uit Valthermond 
is deze avond de gastspreker met het mooie 
thema:  Dementie en de mens. 
U bent van harte welkom.

Locatie:  dorpshuis Exloo 
Tijd: 19.30 tot 21.00 uur. 
 Inloop vanaf  19.00 uur

De Alzheimer Cafés Borger Odoorn zijn 
elke eerste woensdag van de maand.

%
%

Vrijwilligersorganisatie 
maakt kans op 3.000 euro
Maakt jouw vrijwilligersorganisatie struc-
tureel verschil, inspireren jullie anderen en 
werken jullie samen? Dan maken jullie kans 
op Hét compliment van Drenthe! De provincie Drenthe zet 
met deze waardering vrijwilligers in het zonnetje en geeft 
hen een kans om met € 3.000 wat extra’s te doen voor hun 
vereniging, club, initiatief  of  organisatie in Drenthe.

Hoe doet u mee?
Meld je eigen organisatie/initiatief  aan voor Hét compliment van 
Drenthe. Een organisatie nomineren kan ook. Aanmelden kan 
van tot en met 30 september 2022 via www.provincie.drenthe.nl/
compliment. Hier vindt u ook de spelregels en meer informatie.

% %

Winnende boom in Odoorn?
Versla de koploper! 
In onze gemeente staan veel bijzondere en waardevolle 
bomen. Bomen met elk een eigen verhaal die vaak al 
meerdere generaties op een markante plek in onze 
leefomgeving staan. Zo ook de 'Paasbergeneik' in Odoorn. 
Deze boom doet daarom mee aan de landelijke verkiezing 
'Boom van jaar 2022'. De Paasbergeneik staat nog altijd 
symbool voor kracht en bescherming. 

Het zou toch leuk zijn als de winnende boom in onze gemeente 
staat. De boom heeft inmiddels iets meer dan 500 stemmen, de 
koploper Utrecht heeft er meer dan 5.000. Stemt u ook mee om 
de koploper te verslaan? Stemmen kan via: 
www.deboomvanhetjaar.nl/stem-op-uw-boom

%
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Week in Week uit verschijnt 
elke dinsdag huis-aan-huis in 
Borger, Bronneger, Bronnegerveen, 
Buinen, Buinerveen, Drouwen, 
Drouwenermond, Drouwenerveen, 
Ees, Eesergroen, Eeserveen, 
Exloërveen, 1e Exloërmond, 
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk, 
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoor-
nerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp, 
Zandberg, Gieten, Gieterveen, 
Gasselte, Gasselternijveen, 
Schoonloo.

Elke dinsdag liggen extra 
exemplaren Week In Week Uit 
op de volgende adressen:
Bakkerij van Veenen, Exloër-
weg 8, Valthe. Slagerij Drent, 
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond. 
Hunzebergen,Valtherweg 36, Ex-
loo. Gemeentehuis, Hoofdstraat 50, 
Exloo. Tourist info, Hoofdstraat 
55a, 7875 AB Exloo. Spar, Hoofd-
straat 49, Exloo. Tankstation, 
Drentse Poort 1, Nieuw-Buinen. 
Gemeentehuis Aa en Hunze, Spie-
kersteeg 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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De nieuwe SPITWA(A)RK is uit!
Het 3e nummer van 2022 over de historie van de voormalige 

gemeente Odoorn van de HV Carspel Oderen is uit.

Een bekend logement in Valthermond (Jan Burema), Valthe rond 1900 
(deel 4) (Gradus Kuipers †), Opgraving bij hunebed D34 in Valthe (Roel 
Sanders), Old Oring op riem (redactie), Voorplaat: Hotel Deiman, begin 

20e eeuw, Oderen verandert: Boermabrug Odoornerveen  (Roelof  
Hoving), Rondblik: Schatgraverij (Jan Wierenga), Herkent u het nog?: 

Deel van Melkweg in Klijndijk. Middenplaat: Tekening boerderij Exloo, 
Badhuisweg rond 1910. Uit de krant: 2e Exloërmond, plaats van lengte 

zonder breedte viert groot feest.
Bij Coöp in Odoorn, bibliotheek in Valthermond en Odoorn, het 
Vervenershuus in Valthermond en boekhandel Read Shop Boelens

(Emmermeer).

24 september
weer een fantasti-

sche BINGO in het 
dorpshuis  

Buinerveen!   
In het kader van 

burendag, koffie/
thee met een heer-
lijke traktatie gratis!

Georganiseerd door de 
Vrouwen van NU afdeling 
Buinerveen
Ode aan de 
pieper in 
Buinerveen
Op woensdag 28 
september organiseren 
de  Vrouwen van Nu 
afd. Buinerveen weer 
een gezellige avond in 
het Dorpshuis.

Het eendagsbestuur 
verzorgt deze avond met 
als Thema: Ode aan de 
pieper.

Aanvang: 19.45 uur in 
Dorpshuis De Viersprong.

‘Dit zal ik echt nooit meer vergeten’
Johan de Roode uit Valthe voltooit 
Garbagerun voor brommers

En toen kwam er een appje van de neef  van Johan de Roode (56) uit Valthe. Of  oom 
Johan mee wilde doen aan de Garbagerun voor brommers. De Roode kon eigenlijk 
geen nee zeggen en ging er samen met drie neven op uit om de rally door Tsjechië, 
Polen en Slowakije over in totaal 1100 kilometer per brommer te rijden. Spijt van het 
avontuur heeft hij geen moment gehad. ‘Ik heb echt genoten en zal dit nooit meer 
vergeten’, zegt Johan, die zaterdagavond thuis kwam.

‘Ik heb met volle teugen genoten’
De Roode reed op een Aprilla uit 1991. 
Regel bij de Garbagerun is dat de brommer 
een maximale waarde van 500 euro mag 
hebben. De deelnemers kregen elke dag 
een route die ze af  moesten leggen. De 
afstanden varieerden van 180 kilometer tot 
260 kilometer per dag. En hoewel het een 
soort van rally betrof, was deelnemen veel 
belangrijker dan winnen. ‘Ik heb genoten. 
Ik heb heel bijzondere mensen leren kennen 
en genoten van de saamhorigheid. Ik had 
op de derde dag wat problemen met mijn 
brommer. Als je dan ziet dat ’s avonds 
iedereen je echt wil helpen en allerlei mensen 
met onderdeeltjes aankomen, dan kun je 
zeggen dat sprake van één grote familie’, zegt 
De Roode. Nadat een route was afgelegd, 
sliepen de deelnemers – 293 in totaal- op een 
camping, in een tentje. Ook daar was het in 
de avonduren – met uiteraard een biertje- 
zeer gezellig.

Medaille van de organisatie
De routes die gereden moesten worden, 
waren best pittig en vooral ook mooi. ‘Ik 
vind Tsjechië echt een geweldig land, zoals 
dat ook geldt voor Polen en Slowakije. Ik heb 
zoveel mooie plaatsen gezien. En omdat ik 
eigenlijk geen tijd had om onderweg foto’s te 
maken, moet ik er eigenlijk nog wel een keer 
naar toe’, zegt De Roode, die na het voltooien 
van de laatste route een grote medaille van de 
organisatie kreeg.

‘Eerst een nachtje over slapen’
‘Dit smaakt wel naar meer’, zegt Johan, zeker 
nu de Garbagerun volgend jaar in het Duitse 
Meppen zal starten en deels door Nederland, 
België, Luxemburg en Frankrijk zal gaan. ‘Ik 
wil er eerst nog eens een nachtje over slapen, 
maar het zou zomaar kunnen zijn dat ik ook 
volgend jaar weer mee ga doen.’(Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

World Cleanup Day op het Gasselterveld

Afgelopen zaterdag was het World Cleanup Day. Een mooie gelegenheid om ook 
in Aa en Hunze een steentje bij te dragen aan het schoonhouden van de wereld en 
tegelijkertijd de zwerfafvalopruimers het zonnetje te zetten.

Met een grote groep mensen werd er 
ongeveer 1.5 uur zwerfafval opgeruimd zodat 
het Gasselterveld weer schoon is voor de 

herfst. Na afloop kregen de opruimers een 
gezamenlijke lunch aangeboden.

Johan de Roode (rechts) heeft met 2 vrienden de carbagerun 2022 voor brommers gereden. 1100km door 
Polen, Tsjechië en Slowakije. Wij van Brommervrienden Borger-Odoorn feliciteren johan met het succes.
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Binnenkort dagworkshop in Hunebedcity in Borger
Iedereen heeft intuïtie. Je hoeft er alleen 
maar op durven te vertrouwen

“Iedereen heeft een onderbuikgevoel, daar ben je mee geboren. Alleen vertrouwen 
we daar vaak niet op. We luisteren eerder naar ons hoofd dan naar ons gevoel. En 
dan denk je achteraf  vaak: Zie je wel, ik wist het!” Dat zegt Anita Kijf  (51), zij is 
samen met haar man Frank Osinga (53) al bijna 8 jaar eigenaar van het drukbezochte 
spiritueel centrum ZWAVE! in Weesp. Hier geven ze trainingen in persoonlijke, 
intuïtieve en spirituele  ontwikkeling, waaronder de dagworkshop die ze zaterdag 19 
november ook in Borger in HunebedCity gaan aanbieden: ‘Versterk je Intuïtie.’

De naam Zwave! - op zijn Engels 
uitgesproken als ‘Zweef ’- is een knipoog 
naar wat in de volksmond ‘zweverij’ wordt 
genoemd. “Maar wij zijn beiden juist hele 
nuchtere Noorderlingen”, zegt Anita lachend.

Frank is een echte Fries uit Menaldum, 
Anita is opgegroeid in Borger: “Ik heb hier 
mijn jeugd doorgebracht, en ben daarna via 
Groningen naar het Westen gegaan. Mijn 
moeder woont hier nog altijd -mijn vader 
is helaas afgelopen augustus overleden- en 
ook mijn zus en haar gezin wonen in Borger. 
We zijn hier vaak te vinden en zo is het idee 
ontstaan om in Borger een aantal workshops 
te gaan geven.” 

Tijdens de workshop ‘Versterk je Intuïtie’ 
ervaar je weer de verbinding met jezelf, 
en leer je met eenvoudige oefeningen en 
meditaties hoe je beter naar je gevoel kunt 
luisteren. Je zult zien dat dat wonderen 
doet voor je zelfvertrouwen. Ook leer je 
daardoor beter je grenzen aangeven en zorgt 
het voor meer rust in je hoofd. Anita: “Die 
ervaring hebben we in Weesp en dat willen 
we geïnteresseerden hier ook graag laten 
ervaren.” 

De dagworkshop is voor iedereen, ongeacht 
of  je ervaring hebt. Meer informatie en 
opgeven kan op: www.zwave-weesp.nl
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’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we o�  cieel in ons elektronisch gemeenteblad. 
 Deze ‘berichten over uw buurt’ kunt u bekijken via www.borger-odoorn.nl/overuwbuurt.

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

%

WEEK 37
’ 16-09-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Buinen, Gorenweg 2, het kappen 
 van 2 esdoorns om plaats te maken voor 
 5 leifruitbomen 
’ 16-09-2022, Borger
 Grote Brink, Achter de Brink, het organiseren  
 van een kerstmarkt (aanvraag)
’ 16-09-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 2e Exloërmond, Tuinbouwstraat 6, het plaat-
 sen van een tuinkantoor ten behoeve van 
 een chiropractiepraktijk aan huis
’ 16-09-2022, Voorgenomen verkoop van  
 (snipper)grond
’ 16-09-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Buinen, Hoofdstraat 75, het kappen van een 
 wilg
’ 16-09-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Drouwenerveen, Noorderstraat 
 18, het bouwen van acht paardenstallen
’ 16-09-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Valthermond, Noorderdiep 375,  
 het kappen van een kastanje

’ 16-09-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Odoornerveen, Zuidzijde (kadastrale sectie 
 A 10597), het tijdelijk plaatsen van een 
 stacaravan
’ 15-09-2022, Verlenging beslistermijn: 
 Odoornerveen, Achterweg 5, het plaatsen van 
 100 zonnepanelen achter de woning
’ 15-09-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Nieuw-Buinen, Zuiderdiep 62, Het snoeien 
 en uitdunnen van bomen en struiken
’ 15-09-2022, Verlenging beslistermijn: 
 Bronneger, Spoorstraat 2, het wijzigen van 
 het bestemmingsplan ten behoeve van het 
 schenken van niet-alcoholische dranken
’ 14-09-2022, Drouwen
 Steenhopenweg 4, het organiseren van 
 Het Buitenfestival (verleend 12-09)
’ 14-09-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Ees, Buinerweg 4A, het plaatsen  
 van een dakkapel
’ 14-09-2022, VERKEERSBESLUIT aanwijzen 
 2 parkeervakken op parkeerplaats t.b.v. 

 plaatsen laadpaal voor opladen elektrische 
 voertuigen Grote Brink nabij huisnummer 59  
 te Borger
’ 14-09-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Odoorn, Valtherweg 46, het  
 kappen van twee berken
’ 14-09-2022, Verlenging beslistermijn: 
 Drouwenerveen, Noorderstraat 18, het 
 bouwen van acht paardenstallen
’ 14-09-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Eeserveen, Brammershoopstraat  
 18, het vervangen van de asbest golfplaten 
 van de schuur/berging en het kappen van 
 een boom
’ 12-09-2022, Buinen
 Hoofdstraat 39, het organiseren van het 
 Buuner Beer Feest 2022, Z2022-006613 

(verleend 08/09)
’ 12-09-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Nieuw-Buinen, Noorderdiep 232, het kappen 
 van 2 eikenbomen        $

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

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

%

Militaire oefening
Op 26 en 27 september vindt een 
militaire oefening plaats in of  in de
buurt van onze gemeente. Een een-
heid van 30 militairen, 14 militaire 
voertuigen nemen deel aan deze 
oefening. Daarbij worden ze onder-
steund door twee tot vier helikopters. 
De militairen zijn bewapend, maar 
maken geen gebruik van (oefen)
munitie. 

De eenheid maakt in principe alleen 
gebruik van openbaar terrein. Voor het 
eventuele betreden van niet-openbare 
locaties wordt vooraf  toestemming 
gevraagd aan de rechtmatige eigenaar of  
beheerder. 

Als de oefening ondanks voorzorgs-
maatregelen tot schade leidt, kunt u dit 
melden aan het ministerie van 
Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims, 
postbus 90004, 3509 AA Utrecht, 
030 218 04 20, jdvclaims@mindef.nl. 
Vermeld daarbij zoveel mogelijk rele-
vante gegevens, zoals datum, plaats en 
bijvoorbeeld een voertuigkenteken. 

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

Hans Walvius. hans.walvius@
politie.nl: Gebied: Valthermond, 2e 
Valthermond, Zandberg, 1e Exloer-
mond, 2e Exloermond, Boerma-
streek, Exloerveen. 
Arjan Katerberg. arjan.katerberg@
politie.nl. Gebied: Nieuw-Buinen, 
Buinerveen, Drouwenermond, Drou-
wenerveen, Bronnegerveen.
Kobie Eefting. kobie.eefting@
politie.nl. Gebied: Borger, Bronneger, 
Drouwen, Buinen, Ees , Westdorp, 
Eesergroen en Ellertshaar. 
L.J. (Ben) Uneken  
ben.uneken@politie.nl
Gebied:  Exloo, Valthe, Odoorn, 
Klijndijk en Odoornerveen.

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

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

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

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

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

Weekenddiensten

Wijkagenten

Adverteren
in 

Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Kerkdiensten
Borger
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. M. van’t Hof. www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang 
Westeresstraat): Meer info op:  
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 25 september: Samenkomst 
in MFA Nieuw-Buinen: Noorderdiep 
141c, Nieuw-Buinen (ingang via de 
aangegeven zijkant).

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. J. Katerberg.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
ds. E. de Vries.

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

Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn
Zondag 9 oktober, aanvang 10.00 uur
Voorganger: Helene Westerik
Organist: Wim Boer
Zie ook onze website en FB-pagina
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn

2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
ds. Spijker (HA).

Valthe
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. J. Lambers, Hoeksteen.

Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:
Johan Koerts.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. J. Lambers, Hoeksteen.

Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
Dhr. A. Weemstra.
R.K. Statie Gieten.

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Weekend 24/ 25 sept. is er 
geen kerkdienst in Zandberg. Woens-
dag 28 sept. 9.00 uur, Eucharistievie-
ring, 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, Zondagmorgen om 
9.30 u. ds. M.G.M. Mudde uit Hol-
lanscheveld. Zondagavond om 19.00 
u. ds. J. den Admirant uit Hoogeveen.  
Zangdienst.

Gemeenteraad Borger-Odoorn is voor het eerst weer 
bijeen geweest na het zomerreces
Afgelopen donderdag is de gemeenteraad van Borger-Odoorn voor het 
eerst weer bijeen geweest na het zomerreces. In de oorsdeelsvormende 
vergadering stonden het nieuwe sportpark in Odoorn en de herijking 
van de beleidsnota kleinschalig kamperen op de agenda.

Door: Ineke Arends

Windturbines
De vergadering begon echter met 
een ingekomen stuk wat door GB 
op de agenda was geplaatst. Dit stuk 
ging over gezondheid en overlast bij 
windturbines. Over dit onderwerp 
waren ook twee inspreeksters. Beide 
dames vertelden over de overlast 
die zij ervaren door het windpark 
in het veengebied. De raad schrok 
nogal van de verhalen over de 
klachtenafhandeling van het meldpunt 
van de gemeente. De vrouwen 
voelden zich niet serieus genomen en 
burgemeester Seton beloofde om dit 
uit te zoeken. Want nu de windmolens 
er staan is er niet veel wat de 
gemeente nog kan doen maar het 
serieus nemen van de klachten is voor 
alle politieke partijen erg belangrijk. 
Ook gaf  het college aan regelmatig, 
vaak samen met buurgemeenten 
en de provincie, in gesprek te 
zijn met het Rijk. Hierbij gaat het 
vooral om de voorwaarden waaraan 
turbines moeten voldoen en hoe je 
dit controleert. Wethouder Huijing 
vertelde over een geluidsonderzoek 
waarbij meetkasten al voor de bouw 
zijn geplaatst. De resultaten daarvan 

worden nu geanalyseerd. Ook heeft 
het Rijk opdracht gegeven aan het 
RIVM tot nader onderzoek maar 
de resultaten hiervan zullen nog een 
tijd op zich laten wachten. Naar de 
mogelijke oplossing die door één van 
de inspreeksters werd aangedragen, 
het ’s nachts stilzetten van de turbines, 
wil ze gaan kijken.

Sportpark Odoorn
Het college presenteerde een plan van 
aanpak voor het nieuwe sportpark in 
Odoorn. Door de prijsstijging van 
bouwmaterialen werd er ook 8 ton 
extra gevraagd en bijna 3 ton voor 
het aanpakken van de toegangswegen. 
Hoewel alle partijen de plannen 
erg goed vonden hikken een aantal 
partijen nog wel aan tegen dit extra 
geld. Anderen werden overtuigd door 
de voorzitter van tennisvereniging 
Okko. Hij sprak in over dit onderwerp 
en drong aan op een besluit.

Ook stelden enkele partijen vragen 
over waarom over dit sportpark nu al 
een besluit moest vallen. Een vreemde 
vraag omdat de gemeenteraad zelf  
heeft gevraagd om voorrang te geven 
aan dit plan. Ze hebben hier ook al 
geld voor vrijgemaakt. Ook vroeg de 

raad eerder om de verkeerssituatie 
meteen goed aan te pakken.

Het unieke van dit plan is dat het is 
uitgewerkt met de tennisvereniging 
en de voetbalverenigingen van 
Valthe, Exloo en Odoorn. Volgens 
wethouder Huijing een goed 
voorbeeld voor andere dorpen.

Volgende week komt dit onderwerp 
als bespreekstuk op de agenda van de 
besluitvormende vergadering.

Kleinschalig kamperen
Bij dit onderwerp ging het om een 
herijking van het bestaande beleid. De 
grootste wijzigingen gaan vooral over 
campers. Volgens het college moet 
de gemeente mee gaan met de tijd 
en moet er ook voor camperplaatsen 
ruimte zijn in onze gemeente. In 
het algemeen waren de partijen dit 
eens met het college maar er waren 
toch nog wel wat vraagtekens. Dit 
lag per partij verschillend. De ene 
partij vroeg vooral aandacht voor 
verkeersveiligheid, de ander voor 
het stimuleren van toerisme in het 
veengebied terwijl een andere partij 
huiverig was omdat het verschil 
tussen binnen- en buitengebied 
wordt losgelaten. Uiteindelijk wist 
wethouder Hartsuiker alle vragen 
te beantwoorden waardoor dit stuk 
volgende week als hamerstuk op de 
agenda zal komen te staan.

a.s. zaterdag in de kantine van de club
Gooische Vrouwenbingo bij Voetbalvereniging 
Valthermond
‘Het is de combinatie van gezelligheid en prachtige prijzen’
 
De activiteitencommissie en het 
damesteam van voetbalvereniging 
Valthermond houden op zaterdag 
24 september (inloop 19.30 uur, 
start 20.00 uur) andermaal een 
Gooische Vrouwenbingo in de 
kantine van de club. Al eerder 
werd iets dergelijks georganiseerd, 
en telkens met groot succes. Dat 
lijkt ook nu het geval, want al ruim 
de helft van de in totaal 120 stoelen 
zijn inmiddels verkocht. ‘Wie er 
dus bij wil zijn, moet snel zijn’, 
zegt Henny Mestemaker namens 
de activiteitencommissie.
 
Overigens is de avond zeker niet 
alleen bedoeld voor vrouwen die 
lid zijn van de club. ‘Elke vrouw 
is welkom’, vertelt Henny. ‘ Ons 
damesteam heeft al twee keer eerder 
een dergelijke bingo gehouden. En 
twee keer was het een schot in de 
roos. We hebben maximaal plaats 
voor 120 vrouwen en vol is echt vol. 
Waarom het de voorgaande jaren 
zo’n succes was? Omdat het een hele 
gezellige avond is en een avond waar 
je heel leuke prijzen kunt winnen.’

Fantastische prijzen!
De prijzen liegen er inderdaad 
niet om, en dat geldt zeker voor 
de prijzen die in de superronde 
weggegeven worden. Zo is er onder 
meer een waardecheque van 250 euro 
beschikbaar van Meubelhuus 2.0 en 
een televisie van Expert Telkamp te 
winnen. Ook de knip- en kleurbeurt 
beschikbaar gesteld door kapsalon 
Stuive in Musselkanaal mag er zeker 
zijn. ‘We zijn als organisatie allemaal 
op pad geweest en zijn er trots op 
dat we zulke mooie prijzen hebben 

weten te bemachtigen. We werken in 
thematische ronden als bijvoorbeeld 
‘vriendinnen’ en ‘beauty en wonen’. 
De avond zal overigens gepresenteerd 
worden door Alysha Ensing, de 
balletjes zullen worden rondgedraaid 
door Lisa Eding en Nicky van der 
Laan is verantwoordelijk voor de 
prijzen. Deelnemen kost 20 euro, 
deelnemen aan de superronde 5 euro. 
Opgeven: valthermonddames1@
hotmail.com’, besluit Mestemaker. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Harrie Meiringh



6 Dinsdag 20 september 2022



7 Dinsdag 20 september 2022

a.s. Zaterdag kleine dorpsmarkt in 
Buinen
 
Het bestuur van het Dorpshuis in Buinen organiseert op zaterdag 24 september, 
in het kader van Burendag, een kleine maar gezellige dorpsmarkt.
 
De markt, waar 7 kramen staan, wordt a.s. zaterdag gehouden op Sportpark De Woerd 
aan de Molenstraat 2 b in Buinen. Iedereen is van harte welkom van 14.00 tot 17.00 uur.

PvdA Borger-Odoorn vraagt om stevige 
aanpak koopkrachtproblematiek
De problematiek rondom de koopkracht verslechtert iedere dag. De kosten 
van energie stijgen door en ook de kosten voor levensmiddelen, het gewone 
boodschappen doen, wordt voor steeds meer mensen onbetaalbaar. Dagelijks 
komen er zorgwekkende berichten voorbij dat steeds meer mensen hun gewone 
levensonderhoud niet meer op kunnen brengen.

De PvdA Borger-Odoorn maakt zich, net als vele anderen, grote zorgen over de 
koopkrachtcrisis die ook onze gemeente raakt. In maart van dit jaar, toen de crisis 
nog kleiner leek, heeft de PvdA Borger-Odoorn een aantal voorstellen gedaan om de 
problematiek te verkleinen. De situatie is sindsdien alleen maar verslechterd.

De PvdA Borger-Odoorn heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van 
Burgemeester en Wethouders en daarin een tweetal voorstellen gedaan. De PvdA wil een 
crisisteam instellen die met spoed verkennen wat er lokaal kan worden gedaan om het 
leed te verkleinen en als vangnet te dienen voor inwoners die in de knel komen en hen 
met raad en daad bijstaan.

Daarnaast is de PvdA voorstander van het incidenteel extra ondersteunen van 
organisaties die zich lokaal bezig houden met armoedebestrijding, zoals de voedselbank. 
Zo kunnen zij in staat worden gesteld om de sociale infrastructuur te versterken om 
ervoor te zorgen dat onze inwoners niet door het ijs zakken.

Ambassadeurscursus voor Borger en 
omgeving
 
Speciaal voor de bewoners en ondernemers van Borger en omgeving organiseert 
het Hunebedcentrum in samenwerking met partners een ambassadeurscursus. 
Op dinsdagavond 8 november start de vierdelige cursus waarbij deelnemers de 
omgeving door andere ogen zullen bekijken.

Borger is namelijk een bijzonder dorp met een unieke ontstaansgeschiedenis door de 
ijstijden, een aantoonbare archeologische geschiedenis van zo’n 10.000 jaar, een historie 
vastgelegd op kaarten en oude beelden en een prachtige natuur die we steeds beter 
leren begrijpen. Bij zo’n bijzonder gebied hoort dan ook de UNESCO status van De 
Hondsrug UNSECO Global Geopark. Met deze cursus hopen we nieuwe ambassadeurs 
te creëren voor deze prachtige regio, die de verhalen weer kunnen doorvertellen.
Het programma bestaat uit een viertal avonden met als thema’s: de ondergrond van 
Borger door geograaf  Harrie Wolters, de archeologische geschiedenis van Borger door 
archeoloog Nadine Lemmers, de geschiedenis door Bertus Liewes van de Harm Tiesing 
Stichting en een medewerker van Het Drentse Landschap over natuur en landschap van 
Borger en omgeving.

De bijeenkomsten vinden plaats in het Hunebedcentrum in Borger op 8, 15, 22 en 29 
november. Telkens om 19.30 uur.

Inschrijving en kosten
Aanmelden (voor één of  meer avonden) kan door een mail te sturen naar 
communicatie@hunebedcentrum.nl. De kosten zijn 5 euro per avond, dat is inclusief  
een kop koffie/thee. Per avond is er plek voor maximaal 100 deelnemers. Vrijwilligers en 
Vrienden van het Hunebedcentrum kunnen de reeks gratis volgen. Deze cursus wordt 
georganiseerd in samenwerking met De Hondsrug UNESCO Global Geopark en Het 
Drentse Landschap.

Start is in de buurt van molen
De Juffer in Gasselternijveen
Unieke avond kanotocht op de Hunze
 
In Het Wilde Weg organiseert avontuurlijke kanotochten op de Hunze en in de 
Onlanden. Tijdens deze natuurbelevings-tochten gaan wij op zoek naar de Bever 
en de Otter. En je maakt kennis met het begrip dat elk dier, plant en ook de 
beek waarop wij peddelen een levende entiteit is. Dat hun leven onlosmakelijk 
verbonden is met dat van ons, mensen. Tijdens de unieke avond kanotocht van 
30 september verteld de ervaren gids van In Het Wilde Weg over het leven in de 
prachtige wetlandgebied van het Hunzedal.
 
Halverwege de kanotocht maken wij een kampvuurtje en bereiden hier op wildplukthee 
en kampvuurkoffie en een lekker bannockbrood. Verder serveren wij een heerlijke 
voedzame kom soep. Voor deze tocht is geen kano ervaring vereist; wél een voldoende 
fysieke conditie. Datum: 30 september 2022 Tijd: 17:30 – 21:30 uur: Kosten: €55 per 
persoon. Startlocatie in de buurt van Molen de Juffer, Gasselternijveen, exacte startlocatie 
na aanmelding. Aanmelden via Tim Horneman, telefoon 06 40 14 82 37 of  per mail 
info@inhetwildeweg.nl
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Hamerbijl 9, 9531 PN  BORGER - T. 06-27325957

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

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

a.s. Vrijdag 23 september
Gezellige bingo in het MFA-
gebouw de Noorderbreedte 
in Nieuw- Buinen
Op vrijdag 23 september a.s. organiseert Stichting 
Lucky Joe weer een gezellige bingoavond in De 
Noorderbreedte in Nieuw-Buinen.

De bingo begint om 19.30 uur en de zaal gaat open om 
19.00 uur. Als er bingo valt dan mag de winnaar zelf  een 
prijs kiezen van de aangewezen tafel. Er is altijd voldoende 
keuze aan prijzen zoals: Leuke Deco artikelen, huishoudelijke 
artikelen, Rituals producten, pakketten met boodschappen, 
koffie, schoonmaak of  verzorging. Aanmelden niet verplicht 
maar wel handig voor vragen kun je altijd bellen of  mailen 
naar info@luckyjoe.nl Tel: 0599-616701/ 0597 - 421551

Wij hopen u vrijdag 23 september te mogen begroeten op de 
bingo.

Uitslagen Bridgeclub 
DES 1 Exloo
Des 1 speelde op 15 september jl. de 1e zitting van dit 
seizoen.
 
1e  Rieky Zinger - Tinus Zinger  60,00%
2e  Liesbeth Baard - Trijnie Feringa  58,33%
3e  Greetje Bruins - Jan Bruins  55,28%
4e  Gezinus de Leeuw - Hendrik van Veen 54,51%
5e  Joukje van Os - Egbert van der Scheer 53,96%

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 – 34 64 54 of   
bcdes.secr@gmail.com

Wethouder Huijing-Van Tongeren reikt kleuterpakket 
uit in Nieuw-Buinen
 
Op maandag 12 september jl. heeft wethouder Ankie Huijing–Van Tongeren 
het allereerste Kleuterpakket uitgereikt op het consultatiebureau in Nieuw-
Buinen. Alle kinderen die bijna 4 worden krijgen vanaf  nu dit pakket mee 
naar huis.

Het Kleuterpakket bevat veel informatie 
over een gezonde leefstijl en natuurlijk 
leuke accessoires om een gezonde 
leefstijl in de praktijk te brengen. Een 

drinkwaterbidon, een springtouw, een 
leesboekje, informatie over gezonde 
traktaties en tussendoortjes en een 
(kalender)spel dat het gezin helpt om 

op een leuke manier met een gezonde 
leefstijl bezig te zijn. Daarnaast maken 
we in het pakket ook de verbinding met 
thema’s die gezondheid raken. Zo zit er 
bijvoorbeeld informatie in over welke 
(culturele) activiteiten er plaatsvinden 
en welke minimaregelingen er zijn De 
inhoud van het pakket is samengesteld 
met de GGD Drenthe en andere 
betrokken partners.
 
Wethouder Ankie Huijing-Van 
Tongeren: ,,Je kunt er niet vroeg genoeg 
beginnen. We willen de kinderen in 
Borger-Odoorn een gezonde basis 
geven zodat er op latere leeftijd een 
gezonde leefstijl ontwikkeld is. Er is 
zoveel verschillende informatie over 
voeding en bewegen, dat kan best 
ingewikkeld zijn. Dit pakket is een 
steuntje in de rug om op een leuke, 
snelle en laagdrempelige manier kennis 
over te dragen.”
 
Het Kleuterpakket is onderdeel van de 
bredere aanpak ‘Gezonde Leefstijl’. Met 
deze aanpak stimuleren én faciliteren we 
inwoners om gezond te leven. Daarbij 
werken we zoveel mogelijk samen 
met maatschappelijke organisaties en 
trekken, waar het kan, samen op met 
onze inwoners.

Het gezin Martens uit Nieuw-Buinen dat het allereerste kleuterpakket in ontvangst 
neemt, samen met wethouder Huijing- van Tongeren (links) en jeugdverpleegkundige van

de GGD Annemieke Diepstraten (rechts). (Foto: Herman van Oost)

ImCadeau in Exloo: nu ook voor het maken van pasfoto’s

Jarenlang lieten mensen uit Exloo en wijde omgeving pasfoto’s maken 
bij Warenhuis Geerts. Toen dat bedrijf  de deuren onlangs sloot, leek 
deze service voor het dorp verloren te gaan. Niets is echter minder 
waar, want je kunt nu pasfoto’s laten maken bij ImCadeau aan de 
Boslaan 6 in Exloo.

Zo blijft de service voor het dorp 
behouden
 ‘We hadden een ruimte beschikbaar 
en na een goed gesprek met Jan Geerts 
hebben wij de service overgenomen’, 
vertelt Arnold van der Holst. ‘Jan had 
een kant-en-klaar systeem. Omdat er 
tegenwoordig nogal wat eisen gesteld 
worden aan een pasfoto, had Jan een 
systeem waarop de voorwaarden 
waaraan een pasfoto moet voldoen 
automatisch worden gecheckt. Dat 
systeem hebben wij dus nu hier’, zegt 
Van der Holst. De ondernemer is blij 
met deze kans. ‘Zo blijft deze service 
voor het dorp behouden. Bovendien zit 
ons bedrijf  dicht bij het gemeentehuis 

en kunnen we zo ook andere 
mensen uit de gemeente 
bedienen. Want ik heb even 
gezocht en er zijn nog maar 
weinig adressen waar je terecht 
kunt voor een pasfoto die aan de 
eisen van de overheid voldoet.’

Kwalitatief  goede pasfoto
Kies je voor het laten maken 
van een pasfoto bij ImCadeau, 
dan weet je zeker dat je een 
kwalitatief  goede pasfoto krijgt. 
‘Wij hebben hier de matrix die 
de gemeente ook gebruikt. Er 
kan dus eigenlijk niets misgaan’, 
weet Van der Holst, die geniet 

van de extra service die ImCadeau 
kan bieden. ‘Ik heb heel mijn leven al 
gefotografeerd. En ik vind het echt 
geweldig om mensen voor de camera 
te hebben. Ja, dit is dus echt een 
win-win situatie’, zegt hij. Omdat de 
medewerkers van ImCadeau graag even 
de tijd nemen voor het maken van een 
goede pasfoto, is het verstandig om 
altijd eerst even een afspraak te maken. 
Dit kun je doen via Facebook 
of  Instagram. Bellen kan uiteraard ook: 
06 – 11 43 34 95. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)Foto: Herman van Oost
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‘Je kunt gewoon spreken van onbehoorlijk bestuur’
Groep N34 Gasselte en de strijd tegen de 
(gedeeltelijke) verdubbeling van de N34

Het moge ondertussen duidelijk zijn; de Groep N34 Gasselte is faliekant 
tegen de gedeeltelijke verdubbeling van de N34, iets dat de Drentse politiek 
er getuige hun handelswijze toch graag door zou (lees: wil) drukken. 
Woordvoerder van de Groep N34 is Jan van Zomeren (FOTO). Hij is 
strijdbaar en grijpt elke gelegenheid aan om de volgens de groep compleet 
onzinnige verdubbeling te voorkomen. ‘En daar maak je niet altijd vrienden 
mee’, weet Van Zomeren ondertussen.

‘Het is niets meer of  minder dan 
politieke prestige’
‘Het is heel simpel’, zo legt Van 
Zomeren uit. ‘De provincie Drenthe 
heeft jaren geleden al onderzoek gedaan 
naar de capaciteit van de N34 tot het 
jaar 2040. Dat onderzoek toonde aan 
dat er tot aan die tijd geen problemen 
zouden ontstaan. En toch wil de 
provincie de weg nu verdubbelen. De 
reden? Onnodige politieke prestige. 
De VVD voert de druk op en wil 
de N34 zelfs helemaal verdubbelen. 
Bij de coalitievorming is voor een 
compromis gekozen in de vorm van 
een gedeeltelijke verdubbeling. Het 
is allemaal politiek, terwijl je in deze 
kwestie juist zakelijk zou moeten kijken’, 
zegt Van Zomeren.

Geen onveilige weg
Volgens Van Zomeren is de N34 geen 
onveilige weg. ‘ Het gedrag van de 
automobilisten maakt de weg onveilig. 
Op de N34 geldt een gedeeltelijk 
inhaalverbod en dat wordt gewoon 
niet voldoende gehandhaafd. Dat zou 
wel moeten gebeuren in onze ogen. 

De provincie moet zorgen dat er 
niet ingehaald kan worden. Maak het 
fysiek onmogelijk! Ga aan de slag met 
middenbermen bijvoorbeeld of  ga met 
paaltjes aan de slag. Tussen Zwolle en 
Kampen werken ze met een opstaande 
rand. Er is dus echt veel mogelijk om 
inhalen onmogelijk te maken om zo de 
verkeersveiligheid sterk te verbeteren.’

Twee plus twee is in de politiek soms 
vijf
Ook over de procedure is Van Zomeren 
allesbehalve te spreken. Ook weet hij 
dat in tegenstelling tot in het ‘gewone’ 
leven twee plus twee in de politiek 
zomaar eens vijf  kan zijn. Is hij niet 
bang aan een dood paard te trekken? 
‘Als je niets doet, gebeurt er ook niets. 
Als groep willen we het gevoel hebben 
dat we er alles aan gedaan hebben 
om de verdubbeling te voorkomen. 
Want die verdubbeling is helemaal niet 
nodig. De verdubbeling is politieke 
onzin en de gehele procedure kun je 
zelfs omschrijven als onbehoorlijk 
bestuur. Wij proberen nu zoveel 
mogelijk mensen te bereiken, zeker 

ook met het oog op de 
naderende Provinciale Staten 
verkiezingen. De VVD zal 
dan wat zetels gaan verliezen 
en BBB is nieuw. Er gaan 
wat politieke verschuivingen 

plaatsvinden en dat wordt interessant 
om te volgen. Ook nu al proberen we de 
politiek te bereiken en te beïnvloeden en 
om zoveel mogelijk mensen in te laten 
zien dat dit een absurd plan is.’

Koppel de aanpak van de rotonde los 
van de gedeeltelijke verdubbeling
Van Zomeren is ook al voor het 
loskoppelen van het project. ‘Ga eerst 
nou eens aan de slag met de verbetering 
van de rotonde, koppel dat onderdeel 
los van de mogelijke verdubbeling. De 
provincie zegt dat de verkeersveiligheid 
belangrijk is, maar door de aanpak van 
de rotonde niet los te koppelen van 
het totale project, weet je zeker dat er 
de komende zes, zeven jaar ook niets 
aan de veiligheid van de rotonde zal 
gebeuren. Veiligheid is voor de provincie 
dus helemaal niet zo belangrijk.’

‘Dat beschouw ik dan maar als een 
compliment’
De Groep N34 Gasselte laat 
nadrukkelijk van zich horen, net als 
ondertussen meer belangenverenigingen 
en organisaties. ‘En dat blijven we doen. 
Toen ik onlangs mijn woordje deed in 
het Provinciehuis, kreeg ik na afloop 
te maken met een ambtenaar die het 
schuim bijna om de mond had. Ik en 
onze groep beschouwen dat dan maar 
als een groot compliment’, zegt Van 
Zomeren. Wordt ongetwijfeld vervolgd. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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OPEL CROSSLAND 1.2 Turbo Automaat
Elegance clima/17”LM
Maart 2022 - Wit/zwart - Stof - Benzine 
Automaat - 595 km - Nieuwprijs: €36.940,-

PRIJS

€
 29.999,-

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

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

PRIJS

€
 32.399,- 

OPEL MOKKA 1.2 Turbo 
Automaat Ultimate navi
Maart 2022 - Wit/zwart
Alcantara - Benzine - Automaat 
1.069 km - Nieuwprijs: €42.120,-

PRIJS

€
 16.999,- 

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

PRIJS

€
 18.700,- 

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,-

PRIJS

€
 23.699,- 

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

PRIJS

€
 9.899,- 

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

PRIJS

€
 23.399,- 

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,-

PRIJS

€
 11.999,- 

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

PRIJS

€
 27.399,- 

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

PRIJS

€
 26.399,-

EXCLU
SIEF BTW

MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI 
Extra Lang navi/airco
Augustus 2020 - Wit - Stof 
Diesel - Handgeschakeld 
37.601 km - Nieuwprijs: €36.565,- 
ex.

PRIJS

€
 16.999,- 

FORD C-MAX 1.0 Titanium navi/
clima/17”LM
November 2017 - Zilver metallic 
Stof - Benzine
Handgeschakeld - 43.896 km
Nieuwprijs: €31.330,-

PRIJS

€
 18.999,- 

KIA STONIC 1.0 T-GDi  
DynamicLine navi/camera
November 2017 - Grijs metallic 
Stof - Benzine
Handgeschakeld - 50.452 km
Nieuwprijs: €24.550,-

PRIJS

€
 30.999,- 

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

PRIJS

€
 21.999,- 

VOLKSWAGEN T-ROC 1.0 TSI 
audio/apple carplay
Januari 2019 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
52.126 km - Nieuwprijs: €28.920,-

PRIJS

€
 23.999,- 

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

PRIJS

€
 20.900,- 

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

PRIJS

€
 32.999,- 

VOLKSWAGEN T-ROC 2.0 TSI 
4Motion aut Sport navi/clima/pano
Juni 2018 - Wit/Zwart - Half leder 
Benzine - Automaat - 22.125 km 
Nieuwprijs: €43.440,-
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Start oktober kindermaand op 
OBS De Linderakkers in Valthe
 
Op woensdagmorgen 14 september ontvingen de leerlingen van groep 7 en 8 van 
OBS De Linderakkers in Valthe wethouder Bernard Jansen en de directeur van het 
Hunebed-centrum in Borger, de heer Harrie Wolters, ter ere van de start van oktober 
kindermaand.
 
Nadat de leerlingen beide heren hadden 
verwelkomd en een standbeeldenspel hadden 
gespeeld op het schoolplein werd in de 
klas het zit-sta spel gespeeld met het doel 
kinderen te interesseren voor kunst, cultuur 
en natuur. Tijdens Oktober Kindermaand 
bieden culturele instellingen kinderen in 
de leeftijd van 4 tot 13 jaar allerlei gratis 
activiteiten.

Op deze dag kregen de leerlingen een 
activiteitenboekje mee naar huis en 
kunnen kinderen en ouders reserveren 
voor workshops, rondleidingen en 
theatervoorstellingen bij musea, 
schouwburgen en molens in Drenthe. De 
activiteiten maken een bezoek extra leuk.

Het deelnemen aan culturele activiteiten 
is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De 
burgemeester en wethouders willen met een 
symbolische actie kinderen vertellen hoe 
fijn het is om muziek te maken, toneel te 
spelen of  een schilderij te maken. Dit doen 
ze door in hun eigen gemeente een school te 

bezoeken. De burgemeester en wethouders 
speelden het zit-sta spel met de leerlingen. De 
winnaar, Joren, werd op de foto vereeuwigd 
met de burgemeestersketting.

Dit jaar wordt Oktober Kindermaand 
voor de 21ste keer georganiseerd. Ruim 
90 instellingen hebben leuke activiteiten 
voor kinderen ontwikkeld. Deze zijn 
bijeengebracht in een programmaboekje 
dat bij de VVV en in gemeentehuizen 
verkrijgbaar is. Op de website www.
kindermaand.nl zijn eveneens alle activiteiten 
te vinden. Oktober Kindermaand heeft twee 
minder drukbezochte edities achter de rug. 
De afgelopen jaren waren er afgelastingen 
door de coronalockdown. De organiserende 
Stichting Kunst & Cultuur hoopt dat deze 
editie kinderen en hun ouders weer alle 
weekenden op pad kunnen en meedoen aan 
een circus-les, drum-les of  workshop lipgloss 
maken. Een dier schilderen in het dierenasiel, 
koekjes bakken in de molen of  het bezoeken 
van een theatervoorstelling kan ook.

Het hele jaar door, elk weekend
Supervoordelige snackpakketten bij 
Mondster Snackwagen in Nieuw-Buinen
Catering Service J. Telkamp vindt u elk 
weekend op de parkeerplaats van MFA 
Noorderbreedte in Nieuw-Buinen. Het 
hele jaar door heeft de snackwagen 
supervoordelige snackpakketten. 

Zo kunt u kiezen uit de volgende 
snackpakketten:
Senioren pakket (2 patat, 2 frikandellen 
of  2 kroketten en 1 kleine mayonaise) 
voor slechts € 4,-. Gezins pakket (4 patat, 
2 frikandellen, 2 kroketten en 1 grote 
mayonaise) voor slechts € 8,-. Familie 
pakket (4 patat, 2 frikandellen, 2 kroketten, 2 
bami- of  nasischijven en 1 grote mayonaise) 
voor slechts 10,-. Visite pakket (6 patat, 4 
frikandellen, 4 kroketten, 2 bamischijven, 2 
nasischrijven, 1 kleine én 1 grote mayonaise) 
voor slechts € 22,50.

Komt u ook gauw langs? 
U vindt ons op de parkeerplaats van MFA 
Noorderbreedte aan het Noorderdiep 127 te 
Nieuw-Buinen op vrijdag t/m zondag van 
16.00 tot 19.00 uur. Tel. 06-29581343 of  kom 
uiteraard langs voor een heerlijke snack!

Opgeven voor deelname kleding -en 
speelgoedbeurs Speelotheek Gieten
Op 8 oktober 2022 organiseert Speelotheek Gieten een kleding- en speelgoedbeurs in 
het Dr. Nassau College, Stokleggingslaan 17 te Gieten. Tijdens de beurs wordt er 2 e 
hands kleding voor kinderen en volwassen, babyartikelen en speelgoed verkocht.

Je kunt de beurs bezoeken van 13.30 tot 
16.00 uur. Entree is slechts 1 euro, kinderen 
tot 18 jaar mogen gratis naar binnen. Voor 
de kinderen is er een leuke kinderhoek. Hier 
kunnen ze onder begeleiding lekker spelen, 
een glittertattoo laten zetten of  grabbelen in 
de grabbelton.

Wil je zelf  kleding, speelgoed en/of  
babyartikelen inbrengen voor de verkoop? 
Leuk! Meld je voor 30 september 2022 aan 
door een mail te sturen naar: anitavdley@
gmail.com

Meer informatie over de beurs of  het 
inbrengen vind je op onze facebookpagina of  
website www.speelotheekgieten.nl

Ingezonden brief
Onrust binnen Nieuw-Buinen vergroot 
door onjuiste informatie van de 
gemeente
De gemeente trachtte de onrust binnen het dorp binnen de perken te 
houden, doch door onjuiste informatie te verstrekken aan de bewoners, via de 
gemeentelijke website, plaatsing gemeentelijk pagina “Week in Week uit” en 
vervolgens hierop een van een artikel in het Dagblad van het Noorden, is de 
onrust alleen maar groter geworden gezien de mails door bewoners verstuurd naar 
de gemeente, alsmede de reacties op facebook.

Om de rust enigszins weer terug te 
brengen achtte de genoemde ontslagen 
penningmeester het van belang om de juiste 
informatie te verstrekken.

Het zal menige bewoner niet ontgaan 
zijn dat er eerder een conflict is ontstaan 
tussen de (oud) bestuursleden van het 
Dorpshuis en mw. Hofstra, die thans (ten 
onrechte door de gemeente wordt gezien 
als bestuurslid/voorzitter).

Doordat er geen vertrouwensbasis 
meer aanwezig was tussen mw. Hofstra 
en de overige bestuursleden hebben 
de bestuursleden, nadat mw. Hofstra 
regelmatig hierop was gewezen, doch 
haar eigen gang bleef  gaan, in eerste 
instantie geschorst in de hoop dat de 
rust tussen het bestuur zou wederkeren 
en nadat dit geen resultaat gaf  hebben 
de (oud) bestuursleden mw. Hofstra als 
bestuurslid/voorzitter ontslagen. Echter 
de rechter heeft uitgesproken dat, zowel 
de schorsing en het ontslag onterecht was, 
en dat mw. Hofstra binnen de termijn van 
de schorsing en het ontslag nog steeds 
bestuurslid/voorzitter was. De rechter 
heeft dus niet uitgesproken dat mw. 
Hofstra mocht terugkeren als bestuurslid/
voorzitter, zoals de gemeente heeft 
aangegeven, dit is dan ook de eerste foute 
informatie van de gemeente. Mw. Hofstra 
kon ook niet terugkeren als bestuurslid/
voorzitter omdat haar benoemingstermijn 
van vier jaar verstreken waren, en er 
geen herbenoeming had plaatsgevonden. 
De rechter heeft mw. Hofstra wel weer 
laten inschrijven in de KvK, dit omdat 
zij door de overige bestuursleden was 
uitgeschreven, maar dit hield niet in dat zij 
na haar benoemingstermijn kon aanblijven, 
zonder herbenoeming. Dit in tegenstelling 
tot hetgeen de gemeente heeft verwoord 
in haar artikel. Doordat de gemeente de 
uitspraak van de rechter op een verkeerde 
wijze naar buiten heeft gebracht  kwam 
er niet meer duidelijkheid naar voren, 
maar werd het alleen maar onduidelijker, 
dit omdat de gemeente mw. Hofstra, 
(onterecht) bleef  zien als bestuurslid/
voorzitter. De gemeente schuilde zich 
achter het advies, zoals deze in haar artikel 

aangeeft, wat was ingewonnen bij hun 
“huisadvocaat”, en de uitspraak van de 
rechter, die door de gemeente op een 
verkeerde manier is overgenomen.

Echter uit gevoerde gesprekken, 
door de juridisch adviseur van de ex 
penningmeester, alsmede door de ex 
penningmeester zelf  met de “huisadvocaat” 
van de gemeente, gaf  de “huisadvocaat” 
van de gemeente aan dat beide juristen 
(zowel van de ex penningmeester en de 
gemeente) gelijk zouden kunnen hebben, 
van beide zijde was het te betwisten. Uit 
monde van de gemeente zou in het advies 
van de huisadvocaat zijn aangegeven 
dat het niet voor 100 % zeker zou zijn 
dat mw. Hofstra inderdaad bestuurslid/
voorzitter thans zou zijn.  Met dit advies 
van de “huisadvocaat” van de gemeente 
had de gemeente dan ook nimmer het 
huidig bestuur, alsmede mw. Hofstra als 
rechtmatige voorzitter mogen erkennen, 
doch had de zaak aanhangig moeten maken 
bij de rechter omdat deze alleen rechtmatig 
een uitspraak kan doen of  het huidige 
bestuur, en met name mw. Hofstra terecht 
de functie van bestuurslid/voorzitter 
thans vervuld.  De gemeente heeft in dit 
geval dan de “huisadvocaat” op de stoel 
van de rechter geplaatst, en heeft op een 
advies waarin is aangegeven dat het niet 
voor 100% zeker zou zijn dat de rechter 
zou uitspreken dat mw. Hofstra  thans 
nog gerechtigd zou zijn om bestuurslid/
voorzitter te zijn toch mw. Hofstra erkend 
als bestuurslid/voorzitter.

Door mw. Hofstra onterecht te erkennen 
als bestuurslid/voorzitter, en de onjuiste 
informatie, is de onrust in Nieuw-Buinen 
alleen maar groter geworden.

De ex penningmeester en nog steeds 
beheerder van het MFA-gebouw hoopt dat 
de rechter t.z.t duidelijkheid in deze zaak 
brengt, zodat de rust terugkeert in het dorp.

Ton Oosterbaan
Katuin Juristen  Nieuw Buinen
Voor eventuele vragen kan men telefonisch 
contact opnemen met Katuin Juristen tel. 
06 - 53 76 15 22.

Woensdag 28 september a.s.
Open repetitie Popkoor the Decibelles in 
Odoorn
Altijd al bij een koor willen zingen? Wellicht is The Decibelles dan iets voor jou! Wij 
zijn een popkoor in de regio Exloo/Odoorn, momenteel bestaande uit 37 leden, 
verdeeld over 4 stemgroepen. Ons repertoire is zeer divers, variërend van oudere tot 
zeer recente popsongs. De leiding is in handen van onze dirigente Anja Warmink, 
bijgestaan door pianist Mark Hidding en gitarist Max van Dijk. Plezier staat voorop, 
maar kwaliteit is ook belangrijk voor ons koor.

Op woensdag 28 september bieden we de 
gelegenheid om eens te komen kijken en 
luisteren. Vanaf  20.00 uur ben je van harte 
welkom een repetitie bij te wonen in het 
Klankholt,  Hammeersweg 21 te Odoorn.
Wij zijn specifiek op zoek naar aanvulling van 
onze altgroep, heb je belangstelling kun je 
vrijblijvend een paar keer meezingen. Daarna 
zal een stemtest uitwijzen of  je geschikt bent.

Voor de andere stemgroepen hanteren we 
momenteel een wachtlijst. Kom eens gezellig 
kijken en luisteren, en kijk eens op onze 
website! www.thedecibelles.nl

Woensdag 28 september om 20.00 uur, in
Het Klankholt, Hammeersweg 21 te Odoorn.

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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‘Fennie is aan haar laatste baantje begonnen’

Fenna Roelfina Fuller
Fennie

Borger, 16 augustus 1956      Borger, 16 september 2022

Wij zullen haar ontzettend missen.

Chris, in liefdevolle herinnering
Christina en Jeppe
Dick en Jannie
Jan Teun en Anke
Noortje, Derk, Janneke

Wij nemen in besloten kring afscheid van Fennie.
Correspondentieadres: Hunzedal 20, 9531 GG Borger

www.deboomvanhetjaar.nl
Stem ook mee en we maken samen de 
oude eik in Odoorn tot de mooiste boom 
van Nederland
 
Stemt u ook mee zodat de imposante, 
oude eik op het terrein van de Paasbergen 
de mooiste boom van Nederland wordt?
 
De imposante, oude eik op het terrein van 
zorgcentrum De Paasbergen in Odoorn is 
voor Drenthe genomineerd in de landelijke 
Boom van het jaar verkiezing. Stemmen kan 
via www.deboomvanhetjaar.nl

Ingezonden brief
Subsidie
regeling 
‘Groene 
Bewoners-
initiatieven’
Er moet mij iets van 
het hart. Tot mijn 
verbazing las ik in Week 
in Week uit van 13/9, 
dat de Provinciale Staten 
een subsidieregeling 
beschikbaar stelt 
om de bewoners 
in de gemeentes 
te stimuleren hun 
omgeving biodiverser 
te maken. In de vorm 
van natuurparkjes 
in eigen omgeving. 
Naar voorbeeld van 
het natuurparkje in 
Drouwen. Overigens erg 
leuk.

De Provinciale Staten zijn 
ongerust over de afname 
van de biodiversiteit. Er 
is steeds minder geschikt 
leefgebied voor vlinders, 
bijen en andere insecten. 
Bijen waar we als mensheid 
zo van afhankelijk zijn. 
Maar….tot mijn verdriet zie 
ik in Borger en omgeving 
steeds meer versteende 
tuinen. (tegels, grint en ook 
al kunstgras).

Maar…. we kunnen toch zelf  
een ‘Groen Burgerinitiatief ’ 
beginnen in onze eigen tuin? 
Er zijn genoeg mogelijkheden 
om een tuin te maken, waar 
we weinig werk aan hebben. 
Maak hem zo dat je niet 
elke week ‘onkruid’ hoeft 
te wieden/schoffelen en 
te harken. Vaste blijvende 
planten en bodembedekkers 
geven weinig werk.  Zo 

werken we ook mee aan het 
biodiverser maken van het 
leefgebied van insecten, bijen 
en vlinders en de vogels niet 
te vergeten. Als bedankje 
van de natuur kunnen we 
genieten van bloemen, 
vlinders en bijen enz.

Met vriendelijke groet,
Mw. J.W. van Amerongen
Veldakkers 69, Borger

Familieberichten kunt u inleveren
tot maandagmiddag 14.00 uur bij 

de Bruna in Borger.

De Bruna is maandag om 13.00 uur geopend.



14 Dinsdag 20 september 2022



15 Dinsdag 20 september 2022

Protestantse Gemeente Borger start 
nieuw kerkelijk seizoen
Zondag 26 september start het nieuwe kerkelijke seizoen van de Protestantse 
Gemeente Borger. Het jaarthema 2022-2023 is 'Aan tafel; van de maaltijd van de Heer 
tot de tafel van verbinding'. Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor deze dienst 
met als thema  “Aangenaam verrast”

Na de dienst is er de mogelijkheid om 
een Emmaüs-wandeling te maken.  Bij de 
Emmaüs-wandeling gaan we twee aan twee 
wandelen in de verwachting dat er mooie 
ontmoetingen zullen plaatsvinden. Mensen 
voor wie het wandelen lastig is, kunnen in de 
kerk in tweetallen in gesprek gaan.

Voor de kinderen zijn er aparte activiteiten. 
Aansluitend gaan we met elkaar ‘picknicken’ 
aan de tafels in de kerkzaal. We willen vragen 
of  iedereen zijn/haar eigen picknickmand 
wil meenemen, met eigen (belegd) brood. 

Om de tafels in de kerk gezellig te dekken, 
willen we vragen of  u zondagmorgen een 
tafelkleed mee wilt nemen. Tevens staan er 
bloemenvaasjes waarin iedereen (geplukte) 
bloemen kan doen, zodat het een mooie 
feestelijke viering zal worden, waarin we ons 
aangenaam laten verrassen.

Voorganger is Ds. Theo van ’t Hof  Muzikale 
medewerking wordt verleend door het 
combo. Hoofdstraat 9-11 Borger. Aanvang 
10.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Tijdschrift is bij de leden bezorgd
Historische Vereniging Gemeente Gieten
Het tijdschrift van de Historische Vereniging Gemeente Gieten, Ons Erfdeel, van 
september is bij  de leden bezorgd.

De volgende onderwerpen zijn opgenomen: 
“Van kruidenierswinkel Végé naar 
supermarkt Jumbo, De Veenhof  in 1832, 
Sportieve herinneringen aan Gieten, Familie 
De Graaf  van Nieuwediep en Naor de 

Geeitermarkt en de kermis.” Wilt u lid 
worden van de vereniging neem dan contact 
op met Henk Lanting , telefoonnummer 0592 
– 26 24 83.

Herfstwandeling bij het krieken van de 
dag in Drouwen
(Weer) eens meemaken hoe heerlijk het is om bij het krieken van de dag buiten te 
zijn? Maak er op zaterdag 24 september een goede-morgen van met deze rustige 
herfsttrail. Op ons gemak gaan we door het bos en over de hei. Ruik de dauw, voel hoe 
de nachtelijke kilte verdwijnt en laad je op aan de zon en de oase van rust. Zo ervaar je 
verbinding met de natuur, de verbinding met jé natuur.

Al wandelend op de Hondsrug voelen we 
ons verbonden met de oeroude grond onder 
onze voeten en met de planten en dieren 
met wie we dit gebied delen. We lopen deels 
in stilte en laten ons verrassen door wat de 
natuur vandaag met ons wil delen. Onderweg 
nemen we de tijd voor een meditatie of  een 
mijmering en we doen oefeningen waarmee je 
contact maakt met de natuur – en de natuur 
met jou. 

Vanuit de rust, de balans en het 
onvoorwaardelijk oké zijn leer je je innerlijke 
kompas kennen en herkennen, en je ervaart 
dat je op dat innerlijke kompas kunt 
vertrouwen. Dit draagt bij aan (zelf)inzicht, 
(zelf)vertrouwen en innerlijke kalmte, en je 
voelt je steeds meer thuis in de natuur.
Buitencentrum Boomkroonpad organiseert 
de In verbinding met je natuur-wandelingen 

samen met Gabriëlle Kuijer van Intuitive 
Trails.

Informatie
Datum: 24 september 2022, 7:30 – 10:30 
uur.  Kosten: € 19,50 per persoon, inclusief  
je Eigen weg-wijzer. Graag vooraf  
aanmelden: www.staatsbosbeheer.nl/
verbindingnatuurhondsrug

Maximaal aantal deelnemers: 15 Leeftijd: 16 
jaar en ouder Kleding: kies voor comfortabele 
kleding, passend bij het weer en controleer 
achteraf  op teken. Neem eventueel iets 
te drinken en te eten mee voor onderweg 
Plaats: Buitencentrum Boomkroonpad, 
Steenhopenweg 4, 9533 PN in Drouwen. 
Voor meer informatie en overige activiteiten 
kijk je op www.staatsbosbeheer.nl/
boomkroonpad

Op zaterdag 24 september a.s.
Genieten met de Metropole Orkest Cellos 
in het ATLAS Theater
De Metropole Orkest Cellos – Joel Siepmann, Emile Visser, Annie Tångberg en Jascha 
Albracht – combineren een brede muzieksmaak en -kennis met een flinke dosis 
creativiteit en improvisatie. De cellogroep laat, geheel in de traditie van het Metropole 
Orkest, een veelzijdig geluid horen.

In dit concert zul je ervaren dat schijnbaar 
onverenigbare muziekstijlen samen een 
mooi en verrassend programma kunnen 
vormen. De Metropole Orkest Cellos 
mengen de grunge van Nirvana moeiteloos 
met tango-elementen en schakelen van 
ritmische soulmuziek naar gevoelige ballads. 
Als specialisten in crossover spelen ze zowel 
popklassiekers als jazz en wereldmuziek. 
In hun handen is de cello meer dan 

een strijkinstrument. In zelfgeschreven 
arrangementen laten ze hun cello's zingen als 
een trompet, schuren als een elektrische gitaar 
en grooven als een drumset.

De Metropole Orkest Cellos staan op 
zaterdag 24 september om 20.30 uur in het 
ATLAS Theater. Kaarten zijn te koop via 
atlastheater.nl

Fruitpersdag en herfstmarkt in Gieterveen
‘Mensen krijgen gegarandeerd hun eigen 
sap mee naar huis’

Het is een traditie inmiddels. Als 
de herfstmarkt in Gieterveen wordt 
gehouden, dan vindt ook de fruitpersdag 
plaats. En dus stond er zondag voor de 
vierde keer een mobiele persinstallatie 
uit Gelderland bij molen De Eendracht 
in Gieterveen. ‘Er zijn tweeëntwintig 
mensen geweest met hoofdzakelijk appels 
en stoofperen. Die mensen konden hun 
fruit laten persen en gingen vervolgens 
met hun eigen sap naar huis’, vertelt 
Jan de Graaf, vrijwilliger van molen De 
Eendracht in Gieterveen.

‘Stel met 450 kilo fruit’
Wat betreft de fruitpersdag kon gesproken 
worden van een geslaagde dag. ‘Ook vorig 
jaar hadden we ongeveer evenveel mensen 
die met hun fruit langs kwamen. Er kwam 
zondag echt van alles voorbij. Zo was er een 
ouder echtpaar met twintig kilo fruit maar 
kwam er ook een stel met liefst 450 kilo aan 
fruit bij ons langs. Het persen van fruit is 
een heel leuk proces. Mensen gaan dus altijd 
met hun eigen sap naar huis – in pakken van 
drie of  vijf  liter- en de pulp brengen we naar 
een boer in de buurt die daar wel weer wat 
mee kan’, zegt De Graaf, die zich ondanks de 
regen prima vermaakte.

Herfstmarkt en fruitpersdag volgend jaar 
op zondag 17 september
De herfstmarkt daarentegen viel in het water. 
De 27 standhouders hadden het logischerwijs 

niet druk. ‘Vorig jaar hadden we een topjaar 
en konden de hulpdiensten niet door het 
dorp. Nu was de parkeerplaats vrijwel leeg. 
Natuurlijk had dat alles te maken met het 
weer. Pure overmacht. Daar doe je helemaal 
niets aan’, zegt De Graaf. Overigens is nu al 
bekend dat de herfstmarkt en de fruitpersdag 
volgend jaar op zondag 17 september worden 
gehouden.  (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Foto’s: Harrie Meiringh

Superfest 2022 in Gieten gaat door
Jarenlang was de Superprestige Gieten een drukbezocht evenement in de regio. 
Vorig jaar werd dit veldrij-weekend voor het eerst opgeluisterd met een Oktoberfest 
in de feesttent aan de Nijslootsweg. Met het wegvallen van de Superprestige leek dit 
ook gelijk het einde te betekenen van het succesvolle Oktoberfest in Gieten. Niks is 
minder waar!

De dames en heren van het Bonnyfest 
hebben de handschoen opgepakt en 
organiseren alsnog het SuperFest! Met 
Duitse artiesten en lokale helden als Helene 
Fischer(double), Max Strammer, Ron 
Nachbar & der Peter (Ron Buurman & Event 
DJ Peter Bolt) en Chef  Confetti en John 
Kanon moet het een knalfeest worden en 
waan je je volledig in Duitse sferen!

Trek allemaal je favoriete lederhosen of  
dirndl uit kast en kom zaterdag 8 Oktober 
naar het Superfest aan de Nijslootsweg te 
Gieten. De tap gaat om 20.00 uur los en 
entreekaartjes kosten €16,00 per stuk. 

Bestel kaarten of  vind meer informatie op 
www.superfestgieten.nl. Löss gehts!
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28 september in Meester Hekman Hoes
Kennisavond van kunstmanifestatie 
‘Into Nature’ in Drouwen
Wil je graag meer te weten komen over de bijzondere omgeving van Borger-
Odoorn in ’t algemeen en Drouwen in ’t bijzonder? Of  heb je zelf  interessante 
wetenswaardigheden over dit gebied te vertellen? Op woensdagavond 28 september 
a.s. organiseert Into Nature vanaf  19.30 uur in het dorpshuis in Drouwen een 
kennisavond. Tijdens deze avond wil de organisatie graag kennis maken, en kennis 
delen. Uiteenlopende thema’s, zoals Drentse sagen en mythen, het heelal en de 
Drentse geologie zullen deze avond aan bod komen. De kennisavond maakt deel uit 
van het doorlopend programma van Into Nature.

Into Nature is een organisatie die 
kunstwerken van (inter)nationaal 
vooraanstaande kunstenaars verbindt aan 
de bijzondere kenmerken van het Drentse 
landschap en actuele maatschappelijke 
vraagstukken. Na uitgebreide 
gebiedsverkenningen in verschillende delen 
in Drenthe is er voor de 4e editie van de 
kunstmanifestatie dit maal voor de gemeente 
Borger-Odoorn gekozen en wel de omgeving 
van Drouwen en Exloo. Eerder waren 
er tentoonstellingen in het Bargerveen, 
Frederiksoord en het Drentsche Aa-gebied.
Hier realiseert Into Nature van augustus 
tot en met oktober 2023 haar landelijk 
bekende buitententoonstelling. De hieraan 
verbonden wandel- en fietsroutes lopen door 
bos- en heidegebied en over verschillende 
landwegen. Vanaf  dit jaar presenteert Into 
Nature bovendien voor het eerst ook een 
doorlopend programma voorafgaand aan de 
buitententoonstelling.

Om beeldende kunst op een pakkende 
wijze met het landschap van Drouwen (en 
Exloo) te kunnen verbinden is de organisatie 
op zoek naar bijzondere lokale historische 
verhalen. Tijdens de Kennisavond wordt 
u uitgenodigd om eigen, lokale verhalen 
en kennis uit het gebied te delen met Into 

Nature en met de Canadese kunstenares 
Randy Lee Cutler. Zij verblijft in september 
voor een werkperiode in Borger. Randy is 
onder andere geïnteresseerd in de zichtbare 
en onzichtbare krachten die het landschap 
gevormd en gemaakt hebben: zoals de 
ijstunnel die de Hondsrug vormde in de 
voorlaatste ijstijd en de zoutkoepels onder het 
Drouwenerzand. Randy gebruikt de kennis 
die ze tijdens de Kennisavond verzameld  om 
een werk te maken dat deel zal uitmaken van 
de kunstroute Into Nature: Time Horizons.

Hilde de Bruijn, artistiek leider van Into 
Nature, zal als vertaler en moderator 
optreden zodat de presentaties voor iedereen 
zo toegankelijk mogelijk zijn. Verschillende 
sprekers geven deze avond een korte lezing 
zoals Marco de Vos (sterrenkundige en 
(vertrekkend) directeur van ASTRON), 
Henk Nijkeuter (historicus gespecialiseerd 
in Drentse mythen en sagen) en Harry 
Huisman (conservator geologie bij het 
Hunebedcentrum).

Locatie: Meester Hekman Hoes, Dorpshuis 
Drouwen, Schoolstraat 10-A, 9533 PL 
Drouwen. Tijdstip: 28 september 2022, 
inloop met koffie en thee om 19.15 uur, start 
avond 19.30 uur. Toegang is gratis.

Bijeenkomst in dorpshuis op donderdag 13 oktober
Burgerinitiatief wil Drouwen duurzaam 
maken
Je kan natuurlijk de thermostaat op 19 graden zetten, nog maar één keer in de week 
gaan douchen en een warmtepomp op zonne-energie aanschaffen.  Allemaal willen 
we een behaaglijk huis maar vooral geen astronomisch hoge energierekening. En dat 
laatste zal zeker gezien de huidige energietarieven niet meevallen.

De werkgroep ‘Drouwen Duurzaam’ 
wil graag helpen met energie besparen 
en het geven van tips over b.v. isolatie. 
Thom Rutgers is enthousiast aanjager van 
de werkgroep: “Geweldig toch die hoge 
energietarieven! Precies wat mensen nu in 
beweging kan krijgen”, aldus Rutgers met 
een vette knipoog, “Het belangrijkste wat we 
als werkgroep willen is het vergroten van de 
bewustwording van onze inwoners en het 
bewegen van hen richting actie staat daarbij 
voorop.”

Energietransitie
Om het doel van de werkgroep te kunnen 
realiseren is het nodig om gegevens van 
de niet huur-woningen (en hun bewoners) 
te verkrijgen. Daartoe is in september in 
het dorp Drouwen een enquêteformulier 
uitgereikt. In het najaar zal het vakantiepark 
Drouwenerzand en vervolgens de dorpen 
Bronneger en Bronnegerveen worden 
geïnformeerd. Thom Rutgers: “We richten 
ons in eerste instantie op bestaande 
woningen. Juist in onze dorpen is sprake 
van veel oudere huizen. Ik heb er maar liefst 
dertig geteld die van voor 1905 stammen. 
Daarom is juist hier nog enorm veel winst te 
halen.”  

Als een bewoner interesse heeft om zijn 
verbruik te beperken (zijn voetafdruk te 
verkleinen) kan hij/zij het enquêteformulier 
invullen en nog tot 1 oktober a.s. inleveren. 
Dat kan via: drouwenduurzaam@gmail.com. 
Aan de hand van de ingeleverde formulieren, 
waarin o.a. het gas- en elektriciteitsgebruik 
wordt ingevuld en door het eventueel 
uitvoeren van een onderzoek door een 

energiecoach en/of  het uitvoeren van een 
warmtescan worden deze gegevens per 
woning vertaald naar een advies. Thom 
Rutgers: “Ingewikkelder is het niet. De 
werkgroep wil puur bewoners ondersteunen 
bij het maken van keuzes voor toekomstige 
verwarming van hun woningen. Alleen gaan 
we niet een dwingend advies geven over b.v. 
welk type warmtepomp daarbij het beste past. 
Ik heb uitgezocht dat er inmiddels sprake is 
van maar liefst 6200 verschillende soorten die 
allemaal voor subsidie in aanmerking komen 
dus dat is onbegonnen werk.”

Bijeenkomst in dorpshuis
De werkgroep Drouwen Duurzaam 
organiseert op donderdag 13 oktober a.s. 
om 19.15 uur in het Meester Hekman 
Hoes in Drouwen een informatieavond 
waar de Gemeente Borger-Odoorn een 
presentatie verzorgd over energietransitie. 
Een vertegenwoordiger van het Drents 
Energieloket geeft daarnaast o.a. informatie 
over de isolatie van een woning en welke 
subsidies er tegenwoordig allemaal zijn. De 
informatieavond in het Dorpshuis is bedoeld 
voor de bewoners van de drie dorpen 
en voor bewoners van het vakantiepark 
Drouwenerzand.

Om te beoordelen of  de grote zaal of  
kleine zaal zal worden gebruikt is het van 
belang dat u zich opgeeft als u van plan ben 
om deze avond aanwezig te zijn (en met 
hoeveel personen). U kunt dat doen door 
voor 8 oktober een e-mail te sturen naar: 
drouwenduurzaam@gmail.com of  een briefje 
in de bus bij het dorpshuis (Schoolstraat 10A 
in Drouwen).

Geslaagde fancy fair op de Boerderij Icare 
te Borger

Op het buitenterrein van 
de Boerderij, onderdeel van 
Icare, werd op dinsdag 13 
september een fancy fair 
gehouden. Bezoekers en 
bewoners genoten zichtbaar 
van alle kramen met leuke, 
betaalbare goederen. Naast 
de verkoop van de door 
de bewoners gemaakte 
artikelen, werden er ook 
verse bloemstukjes, stekjes 
en kallebassen verkocht. 
Voor de kinderen was er 
een grabbelton met mooie 
prijzen. Ook kon er een gokje worden gewaagd; van een pot met eikels kon men het 
gewicht en het aantal raden.  De prijzen waren beschikbaar gesteld door Egberts 
Fietsen en De Ieme.

De betrokkenheid van familieleden, 
vrijwilligers en zorgverleners was groot en 
zeker onmisbaar. Verschillende familieleden, 
vrijwilligers en zorgverleners hielpen niet 
alleen bij de verkoop van artikelen, maar ook 
bij het bakken van taart en cake, die tezamen 
met koffie, thee of  limonade werd geserveerd 
en verkocht. Rond 15:00 uur kon iedereen 
genieten van een live optreden van Jakop 
Have.

De opbrengst van de fancy fair inclusief  het 
sponsorbedrag door Siepel Borger B.V. komt 
ten goede van de bewoners, zodat zij naast 
de dagelijkse activiteiten iets extra’s kunnen 
doen, zoals bijvoorbeeld een gezellig uitje.

Dank voor een ieder die een bijdrage heeft 
geleverd, in welke vorm dan ook, voor deze 
geslaagde, gezellige en goed bezochte fancy 
fair.

Avitec uit Nieuw-Buinen nieuwe partner 
van Volleybaltopclub Samen Lycurgus in 
Groningen

Avitec uit Nieuw-Buinen heeft zich voor twee jaar verbonden aan Volleybaltopclub 
Samen Lycurgus in Groningen.
 
De specialist in infra en milieu wordt onder 
meer zichtbaar op de led-boarding en treedt 
toe tot de businessclub van Samen Lycurgus. 
Beide partijen kijken uit naar een mooie 
samenwerking.
 
Buunermonder tintje aan Samen 
Lycurgus
Aan Samen Lycurgus zit ook een bijzonder 

en mooi Buunermonder tintje. Libero Jaron 
Spiegelaar komt namelijk uit Nieuw-Buinen 
en is daar geboren en getogen. Daarom 
was het des te leuker dat Jaron Spiegelaar 
aanwezig was bij de ondertekening van 
het sponsorcontract door eigenaar Ben 
Timmermans van Avitec. Ook succescoach 
Arjan Taaij was er bij aanwezig.

van links naar rechts: Jaron Spiegelaar, Arjan Taaij en Ben Timmermans
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Uitslagen Bridgeclub Borger
 
Uitslag 12 september 2022 A-lijn
1 Alma Winkel & Joost Winkel 68,33%
2 Ans de Jong & Sicco de Jong 61,11%
3 Anneke van Hasselt & Rika Stel 54,17%
  
B-lijn  
1 Trijnie Feringa & Leo Hake 67,86%
2 Bert Kattenberg & Marij van den Heuvel 58,00%
3 Peter Westerdijk & Evelyn Kamping 55,90%

Uitslag 13 september 2022 A-lijn
1 Roelie Roossien & Herman Scheltinga 67,60%
2 Harrie de Bie & Henk Loman 55,97%
3 Geert Brands & Piet Rutgers 54,46%

B-lijn
1 Yvonne Popma & Wim Karsies 62,99%
2 Gré Beerta & Roelie Bouwknegt 62,08%
3 Geert Everts & Jan Bruins 59,44%
  
Uitslag 15 september 2022 A-lijn
1 Johannes Sijbom & Tinus Zinger 65,63%
2 Else Bos & Herman Akkerman 60,17%
3 Fenny Brouwer & Han Brouwer 56,73%
4 Mans Meinders & Roelof  Jans 55,87%
5 Alie ten Hoope & Aukje Eefting 54,41%

Werelddansgroep Borinda start weer in Borger
Eindelijk... het mag weer. Na 
2 coronajaren gaan wij weer 
van start. Het bestuur en de 
leidster zijn al actief  bezig 
met een locatie. De bedoeling 
is om lessen te gaan geven in 
het Hunzehuys in Borger op 
dinsdagmorgen van 11.00 tot 
12.00 uur incl. koffie/thee. De 
aanvangsdatum wordt nog 
bekend gemaakt. Wij hopen 
dat we de groep weer kunnen 
opstarten en wij nieuwe leden 
mogen verwelkomen.

Wij gebruiken muziek uit (bijna) 
de hele wereld. Bijv. dansen op 
de mooie klanken van de Ierse 
zangeres Enya, of  de zomerse 
muziek uit Griekenland waarbij 

vakantieherinneringen boven 
komen. Zo komen diverse landen 
aan bod, o.a. Servië, Israël, Kroatië, 
Amerika, Engeland, Oekraïne enz. 

Mocht u interesse tonen dan kunt 
in informatie inwinnen bij Ada 
Lanjouw, tel. 06 402 275 28.

Inloopavond voor ouders voor nieuw 
te starten BSO obs de Westhoek  
Op de Westhoek in
2e Exloërmond gaan wij een
BSO starten!  

Wij nodigen iedereen uit voor onze inloopavond op donderdagavond 
29 september om 19.00 uur. Tijdens deze avond vertelt Kei Kidz over 
hun visie en de mogelijkheden. 

Tevens kunt u een kijkje nemen 
op de locatie, uw vragen stellen 
en u kunt zich aanmelden voor de 
momenten waarop u opvang wenst.   

Op dezelfde avond ontvangen de 
ouders van de school informatie 
over de jaardoelen en vertellen we 
hoe we ieder kind het onderwijs 

bieden, wat hij of  zij nodig 
heeft.  Zoekt u voor uw kind 
opvang op een fijne school?  U bent 
van harte welkom op donderdag 29 
september om 19.00 uur.   

Obs de Westhoek  
Schoolstraat 27  
9571 CB 2e Exloërmond

Clubavond in Borger, maak 
kennis met Base34
Wat is Base34?
Base34 is hét nieuwe 
danceconcept van 
Borger. Het maandelijks 
terugkerende evenement 
wordt gehouden in de 
grote kerk in het centrum. 
Op Instagram zijn ze te 
volgen op  
@Base34Borger

Iedereen die zin heeft om een 
avondje te dansen is welkom! 
Podium34: “We willen een plek 
bieden met clubavond zodat ook 
mensen uit de gemeente Borger-
Odoorn uit kunnen gaan. In 
samenwerking met de gemeente, 
The Bake Shop en DJ’s gaan we dit 
elke laatste zaterdag van de maand 
organiseren.” Base34 wordt gehost 
door DJ Thyzr en DJ RemQ, die de 
nodige klassiekers draaien om zo de 
hele avond los te kunnen gaan.

Kom jij ook?
De tickets vind je in het evenement 
op via de facebookpagina en 
instagram van Podium34, daarnaast 
zijn tickets verkrijgbaar via de site 
www.podium34.nl. Datum: 24 
september. Tijden: 21:00 tot 01:00 
uur. Ticketprijs: €3,-

DJ workshop 24 september a.s.
Lijkt het jou leuk om zelf  eens een 
keer te draaien? Ben jij benieuwd 
hoe DJ's nu eigenlijk muziek draaien 
en mixen? Kom dan zaterdag 24 
september overdag naar onze gratis 
DJ workshop! Meer informatie en 
aanmelden: www.podium34.nl.

'We proberen elke keer weer een gevarieerde markt aan te bieden'
Prima jaarmarkt in Borger
In Borger vond zaterdag de 
jaarmarkt en vlomarkt plaats. 
Ondanks de regen, keek de 
organisatie – Roelof  en Heleen 
Hofman- toch tevreden terug. 
'De meeste markten deze zomer 
konden worden gehouden onder 
prima weersomstandigheden. 
Dat was nu even anders. Maar 
al met al zijn we zeker niet 
ontevreden', vertelt Roelof  
Hofman.

'Nog drie en dan zit het seizoen 
er alweer op' 
Vanwege de regenval viel de 
kleedjesmarkt en de vlomarkt wel 
iets tegen. 'Logisch natuurlijk. Daar 
was het natuurlijk geen weer voor', 
zegt Hofman, die samen met zijn 
vrouw probeert om van elke markt 

op de Hondsrug iets bijzonders 
te maken. 'We proberen altijd te 
variëren. Daardoor zien bezoekers 
steeds weer iets nieuws. Ook laten 
we altijd een aantal hobbyisten 
toe. Zij kunnen dan laten zien 
wat ze kunnen en om hun waar 
te verkopen. Zaterdag in Borger 
hadden we bijvoorbeeld ook een 
pizzabakker op de markt. Ach ja, 
we doen dit werk al heel lang en 
kunnen putten uit een database 
met 2500 standhouders. Daardoor 
is geen markt hetzelfde. Hoewel 
er nog drie markten op de rol 
staan (zondag in Odoorn, Exloo 
16 oktober en Borger 22 oktober) 
kunnen we nu al terugkijken op een 
geslaagd seizoen. In totaal hebben 
we veertig markten georganiseerd. 
Nog drie dus en dat zit het seizoen 
er weer op', besluit Hofman.  (Week 
in Week uit/Vincent Muskee)

Gemeentebelangen Borger-Odoorn zet overlast 
windturbines op de raadsagenda
Afgelopen oriënterende raadsvergadering van 15 september hoorden 
raadsleden en college van insprekers dat de windturbines 24 uur per 
dag voor enorme overlast zorgen. Inwoners ervaren geluidsoverlast, 
hoge tonen, brommende en ratelende geluiden, echoweerkaatsing 
van geluid, laagfrequentiegeluid, lichthinder en storingen op 
medische apparatuur. “Geef  ons onze leefbaarheid en nachtrust 
terug” was de roep van de insprekers. Geluid is onvoorspelbaar. 
Inwoners kunnen dat heel verschillend ervaren. Feit is dat er 
bij het meldpunt Windloket, meer dan honderd klachten zijn 
binnengekomen.

Inwoners krijgen soms niet eens een 
reactie op hun klacht. Er is brede 
onvrede over het meldpunt. De 
raad roept het college op om het 
meldpunt te versterken. Momenteel 
lopende er twee geluidsonderzoeken 
in onze gemeente. Het windpark 
is echter nog steeds niet in de 
exploitatiefase en draait dus nog niet 

volop. Gemeentebelangen is van 
mening dat de straks gepresenteerde 
onderzoeksresultaten, dus 
geen realistisch beeld zullen 
weergeven. Daarnaast zullen de 
onderzoeksresultaten ongetwijfeld 
nieuwe vragen oproepen. Zoals 
bijvoorbeeld over de normering, 
welke berekend wordt over één 

volledig jaar. Dus 9 maanden 
enorme geluidsoverlast en 
3 maanden windturbine uit, 
is in principe mogelijk, wat 
voor omwonenden natuurlijk 
verschrikkelijk is. Vanuit alle 
fracties is aan het college gevraagd 
om contact op te nemen met het 
rijk, provincie, buurgemeenten 
en windexploitanten. Alle fracties 
vinden dat inwoners gehoord en 
ondersteund moeten worden. 
De klachtenafhandeling van het 
meldpunt moet beter. Het college 
heeft meerdere toezeggingen 
gedaan. Gemeentebelangen blijft 
deze toezeggingen en het dossier 
Windturbines met kritisch blik 
volgen.

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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De Treffer ‘16
Woensdag 21 september 2022
18:30  HOVC JO15-2JM  De Treffer ‘16 JO15-1

Vrijdag 23 september 2022
19:30  Ter Apel ‘96 FC 35+1  De Treffer ‘16 35+1
20:00  De Treffer ‘16 35+1  Mussel 35+1
20:30  EEC 35+1  De Treffer ‘16 35+1
21:00  De Treffer ‘16 35+1  Sellingen 35+1
19:30  EHS’85 VR30+1  De Treffer ‘16 VR30+1  
20:00  De Treffer ‘16 VR30+1  SJO NWVV/Titan VR30+1  
20:30  KSC VR30+1  De Treffer ‘16 VR30+1  
21:00  De Treffer ‘16 VR30+1  Musselkanaal VR30+1 

Zaterdag 24 september 2022 
09:00  Ter Apel ‘96 FC JO15-2  De Treffer ‘16 JO15-1
09:00  De Treffer ‘16 JO9-1JM  HOVC JO9-1 J/M
10:00  Sellingen JO10-1JM  De Treffer ‘16 JO10-1
11:30  Nieuw Buinen JO12-2  De Treffer ‘16 JO12-1

Zondag 25 september 2022     
10:00  De Treffer ‘16 2  Veelerveen 3 
14:00  HHCombi 1  De Treffer ‘16 1

vv Gieten
Vrijdag 23 september 
19:30  Gieten 35+1  Tynaarlo 35+1  
20:00  Exstudiantes 2  Gieten 2 Zaal  
20:30  Gieten 3 Zaal  Zuidlaren 1  
20:30  Annen 35+1  Gieten 35+1  
21:00  Gieten 35+1  Zuidlaarderveen 35+1  
21:30  Groningen 1  vv Gieten Zaal  
21:30 FC Zuidlaren 35+2 Gieten 35+1
 
Zaterdag 24 september
09:00  Gieten/Eext JO7-1JM  Zuidlaren JO7-1  
09:00  Gieten/Eext JO8-1JM  BBC JO8-1JM  
09:00  Gieten/Eext JO9-2JM  SPW MO9-1  
09:00  Rolder Boys JO8-2  Gieten/Eext JO8-2JM  
09:00  Rolder Boys JO11-2JM  Gieten/Eext JO11-2JM  
09:00  SJS JO13-1JM  Gieten/Eext JO13-1JM  
09:00  Zuidlaren JO11-3  Gieten/Eext JO11-1JM  
09:40  Annen JO7-1  Gieten/Eext JO7-1JM  
10:15  GRC JO15-1  Gieten/Eext JO15-1  
10:15  LTC JO17-1  Gieten/Eext JO17-1JM  
10:30  Gieten/Eext JO13-2JM  LEO JO13-3JM  
10:30  Onstwedder B. JO19-1  Gieten/Eext JO19-2  
11:15  Zuidlaren JO9-2  Gieten/Eext JO9-1JM  
11:30  Assen JO10-7  Gieten/Eext JO10-1JM  
12:30  Gieten/Eext JO17-2  Assen JO17-4  
12:30  Gieten/Eext JO15-2JM  Actief  JO15-2  
13:15  VEV’67 JO14-1  Gieten/Eext JO14-1JM  
14:30 Gieten/Eext JO19-1 Appingedam JO19-1
 
Zondag 25 september
10:00  Gieten 4  Wijster 4  
10:00  VKW 2  Gieten 2  
10:00  Annen 6  Gieten 5  
10:00  Buinerveen 2  Gieten 3  
14:00 vv Gieten vv Muntendam
 
Maandag 26 september 
21:00  Hollandscheveld 2  Gieten 2 Zaal

Clubnieuws

vv Buinerveen
Vrijdag 23 September    
Dames 7 tegen7 Te Buinen   
Buinerveen VR 1 Buinen VR 1 19.30 uur
Buinerveen VR 1 Borger VR 1 20.00 uur
SJS VR 1 Buinerveen VR 1 20.30 uur
ZVC’14 VR 1 Buinerveen VR 1 21.30 uur
  
Heren 7 tegen 7 Te Loon  
LEO(Loon) 45 + Buinerveen 45 + 20.00. uur
Buinerveen 45 + Gasselternijveen 45+ 20.30 uur
VKW 45+ Buinerveen 45 + 21.00 uur
Buinerveen 45+ Borger 45+ 21.30 uur
  
Zondag 25 September   
Buinerveen 2 Gieten 3 10.00 uur
Musselkanaal 4 Buinerveen 3 10.00 uur
  
Zaterdag 24 September   
Nieuw Buinen JO 17-1 BBC JO 17-1 12.30 uur
BBC JO 13-1 Roswinkel JO 13-1 11.00 uur
BBC JO 011-1 Onstw. Boys JO 11-2 10.00 uur
SJS JO 10-2 BBC JO 10-1 09.00 uur
Gieten/Eext JO 08-1 BBC JO 08-1 09.00 uur
Sellingen JO 07-1 BBC JO 07-1 10.00 uur
BBC JO 07-2 SETA JO 07-1 09.00 uur

sv Borger
Vrijdag 23 september 2022  
19:30 Borger 45+1 LEO (Loon) 45+1
20:00 Gasselternyveen 45+1 Borger 45+1
20:30 Borger 45+1 VKW 45+1
21:30 Buinerveen 45+1 Borger 45+1
19:30 Borger VR18+1 SJS VR18+1
20:30 Buinerveen VR18+1 Borger VR18+1
21:00 Borger VR18+1 SJO ZVC ‘14 VR18+1
21:30 Buinen VR18+1 Borger VR18+1

Zaterdag 24 september 2022  
08:45 Borger JO9-1 Stadskanaal JO9-1
09:00 Borger JO13-1 CEC JO13-1
09:00 Borger JO11-3JM Bargeres JO11-1
09:00 Borger JO11-4 SJO ZVC ‘14 JO11-2
11:00 Borger JO15-2 HOVC JO15-2JM
11:30 Borger JO17-2 SJS JO17-1
12:00 Borger MO15-1 Veendam 1894 MO15-2
14:30 Borger 2 SJS 2
09:30 HOVC JO11-1 (J/M) Borger JO11-2
10:30 Stadskanaal JO13-3 Borger JO13-2
10:30 BATO JO8-1JM Borger JO8-1
11:30 ACV JO11-2 Borger JO11-1
12:00 Twedo JO15-1 Borger JO15-1
13:00 Meerdijk JO17-1 Borger JO17-1
14:30 HSC 1 Borger 1
14:30 Rolder Boys 2 (zat) Borger 3
14:30 Beilen JO19-1 Borger JO19-1

Zondag 25 september 2022  
10:00 Stadskanaal 4 Borger 2 zo.

vv HOVC
Woensdag 21 september  
18.30 HOVC JO15-2JM De Treffer’16 JO15-1
18.45 HOVC JO13-1 SJO Dalen/DSC’65 JO13-2JM
  
Vrijdag 23 september   
19.30 HOC Vr30+1 Sp Roswinkel Vr30+1
20.00 Nieuw Buinen Vr30+2 HOC Vr30+1
20.30 HOC Vr30+1 Sweel Vr30+1
21.30 Valthermond Vr30+1 HOVC Vr30+1
19.30 SCN 45+1 HOVC 45+1
20.00 HOC 45+1 Witteveense Boys’87 45+1
20.30 Nieuw Balinge 45+1 HOVC 45+1
21.30 HOVC 45+1 Sweel 45+1
  
Zaterdag 24september   
9.00 HOVC JO10-1 Twedo JO10-3JM
9.00 De Treffer’16 JO9-1JM HOVC JO9-1JM
9.00 Valthermond JO12-1 HOVC JO12-1 (J/M)
9.30 HOVC JO11-1 (J/M) Borger JO11-2
10.00 Twedo JO13-2 HOVC JO13-1
10.15 Drenthina JO17-1 HOVC JO17-1
10.30 HOVC JO12-2JM Fc Ter Apel’96 JO12-2
11.00 HOVC JO15-1JM Sweel JO15-1
11.00 Borger JO15-2 HOVC JO15-2JM
14.00 HOVC JO19-1 SJS JO19-1
14.30 Raptim Vr1 HOVC Vr1
  
Zondag 25 september    
10.00 HOVC 4 Raptim 4
10.00 HOVC 6 Titan 3
10.00 ZNC 2 HOVC 7
11.00 Sleen 2 HOVC 3
12.00 HODO 2 HOVC 2
14.00 HOVC 1 Sc Stadspark 1

Matige laatste testcase voor Nieuw Buinen
Nieuw Buinen verloor 
zondag met 2-0 van 
ZNC. Daardoor zit het 
bekeravontuur van de 
ploeg van trainer Hindrik 
Snijders er nu al op. ‘De 
eerste helft was zeer matig 
van onze kant’, zei trainer 
Hindrik Snijders. ‘Na de 
rust hebben we ons wel 
enigszins hersteld, tot echt 
grote kansen zijn we niet 
gekomen.’

ZNC voor rust de 
bovenliggende partij
ZNC was voor de rust de 
betere ploeg. Het leverde 
de thuisclub een verdiende 
2-0 voorsprong op. ‘We 
waren zeer slordig aan 
de bal en we kwamen de 
teamafspraken niet na. Je zou 
inderdaad kunnen zeggen 
dat er sprake was van een 
offday’, zegt de trainer, die 
straks aan zijn eerste seizoen 
als hoofdtrainer bij de 

oranjehemden begint. Nieuw 
Buinen probeerde zich na 
de thee wel te herstellen. 
Meer dan twee afgekeurde 
buitenspelgoals leverde 
dat echter niet op. ‘Aan de 
andere kant hebben we na 
de rust ook geen kans meer 
weggegeven.’

‘We zitten in een proces’
Snijders had uiteraard liever 

gewonnen, al was het alleen 
al voor het goede gevoel 
richting de competitie. ‘Aan 
de andere kant hebben we 
onlangs tegen Westerwolde 
en Scheemda wél prima 
wedstrijden gespeeld. 
Het is nu allemaal nog te 
wisselvallig en dat zal ook 
nog wel even zo blijven. Ik 
wil dat we op een andere 
manier gaan spelen en dat 

kost gewoon even tijd. We 
zitten in een proces en 
vergeet niet dat de ploeg 
de laatste jaren de nodige 
littekens heeft opgelopen. 
Zondag spelen we tegen 
Raptim. Ik ken die ploeg niet. 
Daar ga ik me deze week 
maar eens in verdiepen’, 
besluit Snijders (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Amateurvoetballers moeten door nieuwe 
degradatieregeling aan de bak

Het is de KNVB er alles aan gelegen om de 
voetbalpiramide beter in te richten. Om die reden is 
er vanaf  dit seizoen een nieuwe degradatieregeling 
van kracht. Deze nieuwe regeling kan grote gevolgen 
hebben voor de tweede- en derdeklassers in het 
verspreidingsgebied van deze krant.

Gevolgen voor ploegen in 
de tweede- en derde klasse
Overigens verkeerden de 
verschillende amateurclubs 
lang in de gedachte dat de 
nieuwe regeling pas een 
dag (!) voor de competitie 
bekend zou worden gemaakt. 
De indeling kwam dus 
sneller dan verwacht en 
kan zeker voor de ploegen 
die uitkomen in de tweede- 
en derde klasse (HOVC, 
Valthermond, Borger, 
Gieten en Gasselternijveen) 
gevolgen hebben. Zo werd 
bekend gemaakt dat teams 
die uitkomen in de derde 
klasse A tot en met de 
derde klasse D er rekening 
mee moeten houden dat 
er drie teams rechtstreeks 
degraderen. Bovendien zullen 
nog eens twee ploegen zich 
via de nacompetitie in veilige 
haven moeten zien te spelen. 

Mix van zaterdag- en 
zondagvoetbal
De nieuwe regeling 
is het gevolg van het 
feit dat de KNVB de 

nieuwe voetbalpiramide 
in met name de top van 
het amateurvoetbal wil 
versmallen. Dat komt weer 
omdat teams in de derde en 
de (nieuwe) vierde divisie 
en de eerste klasse vanaf  
het seizoen 2023/2024 
gemengd gaan spelen. Dat 
wil zeggen dat traditionele 
zaterdag- en zondagclubs het 
dan tegen elkaar opnemen. 
De KNVB wil zo in de top 
sterkere competities creëren 
en wil een betere aansluiting 
tussen de eerste klasse en de 
vierde divisie. In de meeste 
vierde klassen (Buinerveen, 
Buinen en Gieterveen) 
zullen twee ploegen 
rechtstreeks degraderen en 
spelen de nummers 9 en 
10 voor handhaving in de 
nacompetitie. De Treffer’16 
en GKC hoeven ook dit 
seizoen overigens niet te 
vrezen. Ook zij kunnen 
frank en vrij spelen in de 
wetenschap dat ze niet 
kunnen degraderen. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Overige voetbaluitslagen 
in de Regio
Valthermond  vv Emmen  3-1
SVZ  Gasselternijveen  3-3
FVV  De Treffer ‘16  3-2
HOVC  HODO   3-1
Buinerveen  JVV  7-4
Jay van der Hooft 4x
Kevin Koerts 2x
Bareveld  Buinen  2-2
GOMOS 2  Gieterveen  6-4
 Bidjoy Ramcharan 2x 
GKC  VKW 2    0-2
Ruinen  Gieten  5-1

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

Foto: Harrie Meiringh
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vv Nieuw Buinen
21-9-2022
19:30 LEO (Loon) MO15-1 Nieuw Buinen MO15-1
   
22-9-2022
19:15 Nieuw Buinen JO19-1 Heiligerlee JO19-1
   
23-9-2022
19:30 HS’88 VR30+ 1 Nieuw Buinen VR30+ 1
19:30 HSC VR30+ 1 MUNTENDAM VR30+ 1
20:00 Nieuw Buinen VR30+ 1 WVV VR30+ 1
20:00 Muntendam VR30+ 1 HS’88 VR30+ 1
20:30 WVV VR30+ 1 Muntendam VR30+ 1
20:30 HS’88 VR30+ 1 HSC VR30+ 1
21:00 HSC VR30+ 1 WVV VR30+ 1
21:00 Muntendam VR30+ 1 Nieuw Buinen VR30+ 1
21:30 Nieuw Buinen VR30+ 1 HSC VR30+ 1
21:30 WVV VR30+ 1 HS’88 VR30+ 1
19:30 Nieuw Buinen 45+1 Ter Apel ‘96 FC 45+1
20:00 Valthermond 45+1 Nieuw Buinen 45+1
20:30 Nieuw Buinen 45+1 SJS 45+1
21:30 Buinen 45+1 Nieuw Buinen 45+1
19:30 Sweel VR30+1 Nieuw Buinen VR30+2
20:00 Nieuw Buinen VR30+2 HOVC VR30+1
20:30 Valthermond VR30+1 Nieuw Buinen VR30+2
21:00 Nieuw Buinen VR30+2 Roswinkel Sp. VR30+1
   
24-9-2022
10:00 Nieuw Buinen MO13-1 ST Tynaarlo/VAKO MO13-1
10:00 Nieuw Buinen JO12-1 SJS JO12-1
10:00 Nieuw Buinen JO10-1 SJO Pekela 2000 JO10-1JM
11:30 Nieuw Buinen JO12-2 De Treffer ‘16 JO12-1
11:30 Nieuw Buinen JO11-1 BATO JO11-2
12:30 Nieuw Buinen JO17-1 SJO BBC JO17-1
13:00 Nieuw Buinen MO20-1 Rouveen SC MO20-1
09:00 Westerwolde JO9-1 Nieuw Buinen JO9-1
09:30 ACV MO15-1 Nieuw Buinen MO15-1
10:45 SJS JO19-2 Nieuw Buinen JO19-1
12:30 Drenthina VR1 Nieuw Buinen VR1
   
25-9-2022
10:00 Stadskanaal 3 Nieuw Buinen 2
14:00 Nieuw Buinen 1 Raptim 1

vv Gasselternijveen
Woensdag 21 september 2022
SJO ZVC ‘14 JO19-1  LEO (Loon) JO19-1  19:30

Vrijdag 23 september 2022
Buinen VR18+1  SJO ZVC ‘14 VR18+1  20:00
SJO ZVC ‘14 VR18+1  SJS VR18+1  20:30
Borger VR18+1  SJO ZVC ‘14 VR18+1  21:00
SJO ZVC ‘14 VR18+1  Buinerveen VR18+1  21:30
SJS 35+1  Gasselternijveen 35+1  20:00
Gasselternijveen 35+1  Pekelder Boys 35+1  20:30
SETA 35+1  Gasselternijveen 35+1  21:00
Gasselternijveen 35+1  Onstwedder Boys 35+1  21:30
VKW 45+1  Gasselternijveen 45+1  19:30
Gasselternijveen 45+1  Borger 45+1  20:00
Buinerveen 45+1  Gasselternijveen 45+1  20:30
Gasselternijveen 45+1  LEO (Loon) 45+1  21:00

Zaterdag 24 september 2022
Wildervank JO9-3JM  SJO ZVC ‘14 JO9-2  09:00
Onstwedder Boys JO10-1  SJO ZVC ‘14 JO10-1  09:00
Borger JO11-4  SJO ZVC ‘14 JO11-2  09:00
Annen JO9-3  SJO ZVC ‘14 JO9-1JM  09:00
Annen JO8-3  SJO ZVC ‘14 JO8-1  09:00
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM  BATO JO12-1JM  09:00
SJO ZVC ‘14 JO14-1  HS’88 JO14-2  11:00
SJO ZVC ‘14 JO19-1  FC Zuidlaren JO19-2  11:00
SJO ZVC’14 JO17-1  Onstwedder Boys JO17-1  09:00
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM  Annen JO13-1  09:00
SJO ZVC ‘14 JO15-1  Bellingwolde JO15-1JM  11:00
SJO ZVC ‘14 VR1 ST  Westerwolde/Veelerv  14:00
SJO ZVC ‘14 JO11-1  Alteveer JO11-1  09:00
SJO ZVC ‘14 JO8-2  LTC JO8-3  09:00

Zondag 25 september 2022
Alteveer 3  Gasselternijveen 4  10:00
Gasselternijveen 3  Eext 3  10:00
Gasselternijveen 2  Ruinen 2  11:00
Weerdinge 1  Gasselternijveen 1  14:00 Deze week is het zover: de Nationale Sportweek in 

Borger-Odoorn
Het thema van deze week is ‘ga je mee (naar buiten)?’ We nodigen iedereen 
uit om extra te bewegen of  om te beginnen met (meer) bewegen. Dat kan bij 
een door de combi coaches georganiseerde activiteit, de sportvereniging of  
door zelf  op pad te gaan. 

De sportverenigingen
Natuurlijk ben je altijd welkom bij de 
sportverenigingen in Borger-Odoorn, 
maar in deze week hebben een aantal 
verenigingen een speciale training voor 
nieuwkomers en zijn er een aantal 
evenementen. Zo organiseert Run4Fun 

een open hardlooptraining en is er bij 
judovereniging Borger een vriendjes 
les. Zondag staan er twee speciale 
evenementen op het programma. De 
Biking Neighbours organiseert de 
mountainbike tocht ATBeetje Vals Plat, 
waarbij je kunt kiezen uit verschillende 

afstanden. En tot slot organiseert TPV 
Borger een speciale padel en tennis 
clinic voor leden en iedereen die een 
keer tennis of  padel wil proberen.

Nieuwsgierig geworden?
Alle activiteiten van de combi coaches 
en de sportverenigingen vind je op 
www.actiefborgerodoorn.nl. Op deze 
website vind je meer informatie, 
contactgegevens en is er de mogelijkheid 
tot aanmelden.

Borger ondanks zege uit het bekertoernooi
Borger won zaterdag het bekerduel 
met Nieuw Balinge met 3-1. Toch 
was dat geen reden tot al te veel 
euforie, want ondanks de zege 
liggen de groenhemden uit het 
bekertoernooi. Dat had alles te 
maken met de verliespartij van een 
week eerder tegen Bargeres. ‘Ik vind 
de beker op zich geen halszaak. Wel 
is het zo dat als je een poule zit met 
vijfdeklassers, je eigenlijk aan je 
stand verplicht om door te komen. 
Het is echter anders gelopen’, was 
het commentaar na afloop van 
winnend trainer Arne Joling.

‘We weten niet goed waar we staan 
op dit moment’
Ondanks een paar pittige buien lag het 
veld er prima bij in Nieuw Balinge en 
was Borger in het eerste bedrijf  heer 
en meester. Bij rust was het dan ook 
al 3-0 voor de gasten door doelpunten 
van Hendrik Gustin, Floris Hidding en 
Gijs Roda. Wie dacht dat de bezoekers 
na de thee vrolijk verder zouden gaan 
met scoren, kwamen echter bedrogen 
uit. ‘Ik vond het veldspel ondermaats. 
We zakten na rust ver terug’, zei Joling. 
Overigens werd de enige goal namens 
de thuisclub ook gemaakt door een 

speler van Borger, want Tim Edens 
verraste zijn eigen doelman: 1-3.

‘We weten niet zo goed waar we op dit 
moment staan. Wat ik wel weet is dat we 
zaterdag de eerste competitiewedstrijd 
spelen tegen HSC. Ik ken die ploeg niet, 
al begreep ik wel dat er een aantal goede 

spelers rondlopen. Om beter te zien 
waar we zelf  staan, spelen we woensdag 
nog een oefenduel tegen tweedeklasser 
Sellingen. Benieuwd hoe we ons dan 
kunnen presenteren’, besluit Joling. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Harrie Meiringh

Atbeetje ‘Vals Plat’ toertocht voor MTB-ers over 20, 30 en 50 
kilometer door de bossen van Exloo en omgeving
Recreatieve MTB-ers sluiten zondag af in Beweegtuin 
Exloo 

a.s. Zondag (25 september) is het 
weer zover. Dan wordt in en rond 
Exloo Atbeetje ‘Vals Plat’ gehouden, 
een recreatieve toertocht voor MTB-
ers over 20, 30 en 50 kilometer door 
de bossen van Exloo en omgeving. 
De organisatie van het evenement is 
in de vertrouwde handen van Biking 
Neighbours Exloo. Ritske Boerman 
(FOTO) vertelt alles over de tocht 
die overigens een opmerkelijke 
afsluiting krijgt.

‘We richten ons echt op de 
recreanten’
‘Atbeetje ‘Vals Plat’ was vroeger 
een wedstrijd. Van dat idee zijn we 
afgestapt. We richten ons nu echt 
op de recreanten. Wij als organisatie 
doen er alles aan om de deelnemers 
zo goed mogelijk te ontzorgen. Wij 
staan voor goede verzorging, een prima 
organisatie en kunnen gelukkig nog een 
beroep doen op voldoende vrijwilligers. 
Waarom we het wedstrijdelement 
hebben geschrapt? Omdat we gezien 
hebben dat daar nóg veel meer bij komt 
kijken. Dan komen we vrijwilligers 
tekort en we moeten bovendien eerlijk 
zijn dat andere organisaties dit gewoon 
beter kunnen. Daarom hebben wij ons 
gericht op de recreant’, weet Boerman.

Jeugdafdeling met 23 leden
Het organiserende Biking Neughbours 
Exloo spon overigens al garen bij 
de toertocht en slaagde er in om een 

eigen jeugdafdeling op te zetten. ‘Veel 
jeugdige fietsers moesten als ze wilden 
trainen vaak naar Emmen of  Gieten. 
Om die reden zijn wij gestart met een 
jeugdafdeling. Op dit moment hebben 
we 23 jeugdleden. Vorig jaar namen ze 
vooral aan de toertocht van 20 kilometer 
deel, het merendeel echter gaat nu voor 
de 30 kilometer. Dat is natuurlijk een 
prachtige ontwikkeling en is het bewijs 
dat oefening nog echt kunst baart.’

‘Afhankelijk van het weer’
Toen Atbeetje ‘Vals Plat’ nog een 
wedstrijd was, namen er rond de 
duizend fietsers deel aan het evenement. 
Die tijd is geweest. Toch konden 
Boerman c.s. vorig jaar 370 deelnemers 
inschrijven. ‘Dat is best aardig’, zegt 
Boerman. ‘We zijn als evenement 
natuurlijk wel afhankelijk van het weer. 
We hebben ooit eens echt noodweer 

gehad. Toen moesten we het doen met 
slechts honderd deelnemers. Voor nu 
kan ik zeggen dat de inschrijving wat 
laat op gang komt. Om de twijfelaars 
te overtuigen kan ik zeggen dat we de 
routes enigszins aangepast hebben en 
dat we gaan voor een heel bijzonder 
slot. Elke deelnemer eindigt namelijk 
in Beweegtuin Exloo, waar ze een 
uitdagende en technische afsluiting 
wacht. Deelnemers gaan een bruggetje 
over en fietsen via pallets de finish over. 
Mooier kan niet’, zegt Boerman.

Mensen die deel willen nemen kunnen 
zich nu al inschrijven via fietssport.nl 
(via de agenda). Aanmelden op de dag 
zelf  kan uiteraard ook. Dit kan tussen 
08.30 uur en 10.00 uur bij het Dorpshuis 
in Exloo aan de Hoofdstraat 58A. (Week 
in Week uit/Vincent Muskee)
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TE HUUR!
GARAGEBOXEN

in Exloo, Valthermond 
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

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

Biologische boerderij
“de Morene”

aardappelen,
groenten en fruit

Lemenweg 4a 
Drouwen

tel. 0599-564563

Uitslagen Bridgeclub
‘t Aailaand in Nieuw- 
Buinen
 
Er werd gespeeld op dinsdag 13 September jl.
 
1e plaats:  Susan v.d. Aa en Diewer Lutjes 62,29%
2e plaats:  Manny Lutjes en Harry Hulzebos 57,64%
3e plaats:  Sietska Zwinderman 
 en Lummie Zwinderman 50,69%

Zangvereniging Tonegido in Gasselte huldigt 5 
jubilarissen
Afgelopen zondag, 18 september, 
heeft de Gemengde Zangvereniging 
Tonegido uit Gasselte  haar (na-)
zomerconcert gegeven in het Witte 
Kerkje van Gasselte. Voor een 
bijna volle kerk hebben we weer 
een zeer gevarieerd repertoire ten 
gehore gebracht, ingestudeerd met 
onze dirigent Peter Stam en onder 
begeleiding van onze pianiste 
Margreet Puite.

Tijdens het concert zijn 5 jubilarissen 
gehuldigd. Greetje Docter-Baptist, die 
in 2021 al 50 jaar lid was van Tonegido 
en ook is zij voor 50 jaar koorzang 
gehuldigd door de Bond van Koren 
in Drenthe. Grietje Hendriks-Braam, 
Marry Mulder-Schiphorst Haalweide 
en Saakien Oosting-Muskee  waren 
in 2021 al 40 jaar lid van Tonegido en 
konden wegens corona niet gehuldigd 
worden. Hen werd een cadeaubon 
en een oorkonde van de vereniging 

overhandigd. Grietje Hendriks heeft 
door omstandigheden haar lidmaatschap 
moeten beëindigen.

Daarnaast is Aaltje Hadderingh-
Hadderingh gehuldigd. Zij heeft al 

meer dan 50 jaar bij verschillende koren 
gezongen. Daarvoor werd zij alsnog 
gehuldigd door de Bond van Koren en 
kreeg hiervoor de bondsspeld en een 
oorkonde.

‘Ik ken de statuten, ik voelde het dus al aankomen’
Voetbalvereniging Valthermond benoemt scheidend 
secretaris Arie Weits tot erelid
Voetbalvereniging Valthermond 
is een erelid rijker. Tijdens de 
algemene ledenvergadering van 
vrijdag werd scheidend secretaris 
Arie Weits (58) aldus onderscheiden. 
‘Nee, een heel grote verrassing was 
dat niet. Ik ken de statuten en voelde 
het wel al aankomen. Het maakt 
me echter niet minder trots. Ik zie 
mezelf  nu wel terug tussen een 
aantal illustere namen’, zegt Weits, 
die na een periode van zestien jaar 
stopt als secretaris. Jens Teuben – 
door Weits zelf  ‘gescout’- zal zijn 
functie overnemen. Samen met Weits 
kijken we terug op een prachtige 
periode.

Voetballer
‘Toen ik acht jaar oud was, ben ik lid 
van de club geworden. Ik heb vanaf  
mijn achttiende tot aan mijn 35e deel 
uitgemaakt van de eerste selectie. Toen 
ik in ploegendienst moest gaan werken, 
heb ik een aantal jaren in het tweede 
elftal gespeeld. Drie keer trainen – toen 
verplicht- zat er toen even niet meer in. 
Tijdens mijn actieve carrière heb ik te 
maken gehad met trainer Wim van den 
Heuvel. Het bijzondere aan hem is wel, 
dat ik niemand ken die een hekel aan 
hem had. Hij had een bepaald charisma 
en stond echt middenin de club. Zijn 
besprekingen op zaterdagmorgen waren 
legendarisch. Wim was een heel lieve 
man, maar hij kon tijdens besprekingen 
ook hard zijn. Hij kon je echt raken en 
je op je plaats zetten.’

Secretaris
‘Nadat ik drie jaar voor SC Stadskanaal 
had gespeeld, benaderde de nieuwe 
voorzitter van Valthermond, Wim 
Koops, me. Of  ik secretaris wilde 
worden. Ik wist voor mezelf  al dat ik 
geen trainer wilde worden en wilde 
wel graag iets voor de club terug 
doen. Heel veel mensen hebben altijd 
voor mij klaargestaan, nu kon ik iets 
voor de vereniging doen. Ik heb Wim 
slechts één vergadering als voorzitter 
meegemaakt overigens. Hij werd ziek en 
kwam vervolgens te overlijden. Dat heb 
ik altijd heel erg jammer gevonden. Ik 
zag Wim als een soort van leermeester, 
zeker als het op biljarten aankwam. Als 
secretaris heb je veel contact met de 
overheid, de KNVB en clubs. Ik was 
onderdeel van het dagelijks bestuur 
en had een groot netwerk. Nee, ik 
heb mezelf  nooit als een voorzitter 

gezien. Ik was overigens wel iemand 
die graag meedacht en ideeën inbracht. 
De uitvoering liet ik echter graag aan 
de voorzitters waarmee ik gewerkt heb 
over. Die waren daar beter geschikt 
voor.’

Afscheid
‘Vorig jaar twijfelde ik wel al een beetje. 
Het is nu echter mooi geweest. Want 
vergeet niet dat je als secretaris nogal 
wat verplichtingen hebt. Zo was er 
elke dinsdag een bijeenkomst van het 
dagelijks bestuur en was ik bij vrijwel 
elke wedstrijd van de hoofdmacht 
aanwezig. Bovendien vind ik dat je als 
goed bestuurslid moet weten wat er 
binnen de vereniging speelt. Je moet 
je gezicht dus regelmatig laten zien. 
En echt, het was allemaal beslist geen 
straf  hoor. Ik heb het met ontzettend 
veel plezier gedaan. Ik geniet straks 
iets meer vrijheid en sta minder op tijd. 
Toch denk ik dat ik weinig wedstrijden 
van Valthermond zal missen. Dat blijft, 
altijd. Inderdaad, Jens Teuben heb ik 
zelf  voorgedragen als mijn opvolger. 
Jens is gewoon een slimme vent die 
middenin de vereniging staat. Ik heb alle 
vertrouwen in hem’

Hoogtepunten
‘Als ik hoogtepunten moet benoemen, 
dan denk ik aan de aanleg van de 
Pingelstee en zeker aan onze kantine. 
Onze kantine is een soort van brasserie. 
Het is geweldig hoe we dit als club 
samen hebben weten te realiseren. In 
het voortraject heb ik met de andere 
bestuursleden jarenlang gelobbyd. 
Dat heeft bloed, zweet en tranen 
gekost. Nee, aan de bouw heb ik 

weinig tot niets bijgedragen. Ik heb 
twee linkerhanden namelijk, haha.  
Verder zie ik ons jeugdplan als een 
doorlopend hoogtepunt. Het is niet 
voor niets dat we toch elk jaar weer 
wat talenten richting het eerste door 
kunnen schuiven. Bij ons gaan goede 
jeugdspelers altijd versneld over naar 
een hogere leeftijdscategorie. Zo 
ondervinden ze meer weerstand en 
daar worden ze beter van. Ook de 
trainers die we aangesteld hebben 
waren in mijn periode een schot in de 
roos. Met Marcel Smelt promoveerden 
we naar de derde klasse en ook aan 
Harris Huizingh, Albert Koops en Rick 
Slor bewaren we hier allemaal goede 
herinneringen. Ook de huidige trainer, 
Kenny Koning, lijkt een voltreffer. 
Wat betreft het aanstellen van trainers 
hadden we altijd een plan B liggen.’

Toekomst
‘Valthermond staat er in alle 
opzichten prima voor. De club is 
financieel kerngezond bijvoorbeeld en 
ondertussen zijn we gewoon een stabiele 
tweedeklasser. Wat dat betreft maak ik 
me echt geen zorgen. En bovendien, 
ik heb mijn eigen rol nooit overschat. 
Ik was een radertje in het geheel en 
de club gaat ook zonder Arie Weits 
gewoon verder. Ondanks het feit dat 
Valthermond nog steeds die gezellige 
club is zoals iedereen die kent, zie ik 
wel bepaalde dingen veranderen. Ik zeg 
wel eens dat we minder leden hebben 
gekregen, maar meer klanten. Het besef  
dat je lid bent van een vereniging neemt 
af. Maar dat is zeker niet alleen iets wat 
ik bij Valthermond constateer.’ (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Uitslagen Bridgeclub 
Welzijn Ouderen Borger
De Uitslag van 16 September jl. 2 in het Hunzehuys te 
Borger.

A Lijn:
1e plaats: Dinie Krijgsman & Rika Bloeming  58,33%                                                                                                          
2e plaats: Piet Rutgers& Geert Brands  55,21%
3e plaats: Minie Speelman & Anneke Super  54,69%

B Lijn:           
1e plaats: Lammy Kinds & Ina Prins   59,48%
2e plaats: Annie Brouwer & Wia Schuiling  56,41%
3e plaats: Rieky Zinger & Leo Hake   53,49%

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. 

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Deze activiteit vindt plaats onder auspiciën van de 
V&T teams van Borger, Nieuw-Buinen en Stadskanaal
Uitvoering Vocal Groep Choral  over 
Chagall in Stadskanaal
De Vocalgroep Choral komt met haar muzikale raamvertelling over de bekende 
schilder Chagall naar Stadskanaal. Het optreden vindt plaats op zondag 25 september 
in de Poststraatkerk en begint om 15.30 uur. De entree is 7,50 euro.

Choral is een bijzondere groep zangers. 
Ze bestaat uit een hechte groep van 
ongeveer vijftien zangers die, in wisselende 
samenstelling, hard werken aan kwalitatief  
hoogstaande uitvoeringen. De zangers, 
verteller en musici genieten er zichtbaar van 
om samen te musiceren: dat spat van het 
toneel.af! 

De zangvoorstelling is een raamvertelling 
die is gebaseerd op het leven en werk van de 
Joods-Russische schilder Marc Chagall (1887-
1985). Thema is de liefde, zoals dat in het 
Bijbelboek Hooglied is te lezen.

Deze woorden sluiten aan bij het leven van 
Chagall dat we in het verhaal volgen: thema’s 
daaruit zitten ook in het schilderij verborgen, 
dat getoond wordt tijdens de voorstelling.

Nieuw-Buinen presenteert unieke 
jubileumtegel!
Ter gelegenheid van het 200 jaar 
bestaan van Nieuw-Buinen is er in 
samenwerking met 'Royal Goedewaagen' 
een unieke 'Delftsblauwe' jubileumtegel 
samengesteld. Op deze tegel van 15 x 
15 cm zijn de drie rijksmonumenten 
uit ons dorp afgebeeld, het monument 
van de glasblazer en één van de, helaas 
verdwenen, glasfabrieken. Verder staan 
op de tegel enkele oude gereedschappen, 
die voor het afgraven van het vele veen 
werden gebruikt. 
 
Kortom; een unieke 'Delftsblauwe' tegel 
die de hoogtijperiodes van de afgelopen 
200 jaar weergeeft: de veenafgraving, de 
landbouw en de glasindustrie in Nieuw-
Buinen. Bij de jubileumtegel zal een 
certificaat worden meegeleverd en een 
uitleg van de afbeeldingen. De tegel is via 
aandenken@200jaarnieuw-buinen.nl te 
bestellen. Deze jubileumtegel kunnen wij 
mede door de samenwerking met Royal 

Goedewaagen aanbieden voor €24,95. Naast 
de tegel zijn er nog tal van andere artikelen 
voor dit jubileum vervaardigd. Ga voor meer 
info naar onze website 
www.200jaarnieuw-buinen.nl.

Gymgroep Borger doet oproep om op ze 
te stemmen
De Rabo Clubsupport is weer van start gegaan. Hier doen veel verenigingen aan mee, 
want met deze actie steunt de Rabobank het verenigingsleven in de regio. Hoe werkt 
het? Als je Rabo-lid bent kun je via de Rabo-app je stem uitbrengen of  inloggen op 
de site. Als je geen lid bent, kun je speciaal voor deze actie lid worden. Kijk op http://
www.rabobank.nl/leden/clubsupport

Het leuke is dat je op drie clubs kunt 
stemmen. Daarom wil gymgroep Borger een 
oproep doen aan iedereen die de club een 
warm hart toedraagt: heb je nog een stem 
over, kies dan voor gymgroep Borger! De 
gymgroep zal je daar erg dankbaar voor zijn. 
En wacht niet te lang, want de actie duurt tot 
27 september.

Gymgroep Borger is een kleine 
gymnastiekvereniging voor ouderen. Er wordt 
gegymd op de maandagavond in het kleine 
zaaltje naast sporthal De Koel in Borger. 
Om half  zeven starten de oudere dames, om 

half  acht zijn de 55+ dames aan de beurt en 
om half  negen komen de heren sporten. De 
heren doen na afloop van de gym nog een 
potje volleybal.

Er wordt geoefend op muziek, er wordt 
vaak een balspel gedaan en natuurlijk zijn er 
elke week de spierversterkende oefeningen 
waardoor iedereen na afloop weer fit en 
voldaan naar huis toe gaat. Heb je (heeft u) 
zin om mee te doen? Aarzel niet en kom 
gewoon eens meedoen op de maandagavond! 
Informatie over gym kun je (kunt u) krijgen 
bij Ko ter Veen, tel. 0599 21 22 19.

Gezellige start van het winterseizoen bij 
de Seniorenverening Borger
De eerste bijeenkomst van de Seniorenvereniging Borger had een zeer gezellig 
karakter. Te gast waren de “Neighboursisters “ een duo van twee vrouwen welke 
een vlot en bont programma presenteerden van bekende liedjes. Jammer voor de 
ene vrouw dat zij alles alleen moest presenteren omdat de ander ziek was maar 
het programma leed er niet onder. Zij zong liedjes  uit musicals en uit televisie-
programma’s van soms jaren geleden.

Liedjes uit “Ja zuster,nee zuster “ liedjes 
van Wim Zonneveld en Toon Hermans, 
kortom liedjes die ieder wel kende en mee 
kon zingen. En dat gebeurde dan ook. De 
activiteitencommissie van de vereniging 
presenteerde al een paar plannen voor 
excursies in dit seizoen : met als  eerste een 
excursie naar de voor velen toch onbekende 

geitenhouderij aan de Strengenweg en een 
voorstel voor een maandelijks te houden 
gezamenlijke maaltijd. Voor beiden was al 
goede belangstelling voor deelname. De 
vaste verenigingsbijeenkomst is steeds op 
de middag van de derde dinsdag in iedere 
maand.

Gratis bijeenkomst in Het Hunzehuys in Borger
Verhuizen naar een woon- en 
zorgcentrum. Wat komt daar bij kijken?
Tegenwoordig wonen we steeds langer thuis. Door omstandigheden is dat soms niet 
meer mogelijk of  wenselijk. Het zorgsysteem is soms best ingewikkeld. Tijdens de 
informatiebijeenkomst “Verhuizen naar een woon- en zorgcentrum, wat komt daar 
bij kijken?” Icare gaat uitleg geven over welke stappen hiervoor ondernomen moeten 
worden. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen. Vanuit Welzijnsorganisatie 
Andes zijn de seniorenwerkers aanwezig. Bij hen kun je terecht voor alle andere 
vragen omtrent het ouder worden in Borger-Odoorn.

Bijeenkomst
Wanneer: 17 oktober. Tijd: 15.00 – 16.00 
uur, inloop vanaf  14.30 uur. Locatie: Het 
Hunzehuys Borger, Molenstraat 3. Kosten: 
Gratis.

Interesse
Lijkt het je interessant om hierbij aanwezig 
te zijn, meldt je dan vóór 10 oktober aan bij  
Welzijnsorganisatie Andes door te mailen 
naar seniorenwerk@andesborgerodoorn.nl 
of  te bellen 0591 – 58 55 54.

Wie wordt er kampioen torwandschiessen?
 
Noaberhulp puur! Beter laat zich de medewerking van de VfL Rütenbrock om de 
Uwe Seeler Memorial op 1 oktober tot een succes te maken niet beschrijven. Op het 
verzoek aan Willi Fenslage (NFV Kreis Emsland) om hun Torwand uit te lenen aan de 
vv Musselkanaal werd meteen positief  gereageerd. Zaterdag jl. werd dit in Duitsland 
populaire attribuut dankzij Ronnie Schmitz Transport op het sportpark van de VfL 
Rütenbrock gedemonteerd en vervolgens door een aantal gespierde krachten op de 
kraanwagen geplaatst voor vervoer naar Musselkanaal.
 
Want van daaruit werden reeds in 1955 
kontakten aangeknoopt met de SV Marka 
Ellerbrock, kort daarna gevolgd door de 
legendarische jaarlijkse wedstrijd tussen de 
VfL Rütenbrock en een gelegenheidsteam 
louter bestaande uit spelers uit het kerkdorp 
Zandberg en lid van de groen-witten. De 
Torwand krijgt op 1 oktober tijdens de Uwe 
Seeler Memorial een prominente rol op 
het sportpark in Musselkanaal. Als primeur 
wordt daar "geschoten" om het eerste 
kampioenschap "Torwandschiessen" van 
de Eems Dollard Regio (EDR). Hieraan 
kan individueel zowel als in teamverband (5 
personen) worden deel genomen.
 
vv SJS Stadskanaal bijt om 13.00 uur het 
spits af  uit waardering voor de succesvolle 
organisatie van de onlangs gehouden Freddie 
Pranger Memorial. Vervolgens verschijnen 
om het halve uur andere teams in de arena. 
Tussendoor bestaat de mogelijkheid om 
individueel een zestal schoten te wagen. 
Voor beide categorieën ligt een "Zilveren 
Schoen" gereed met daarop gegraveerd 
KAMPIOEN TORWANDSCHIESSEN 

1-10-2022. Vooraf  aanmelden is verplicht en 
vanaf  nu mogelijk bij Bert ten Hoff  (Tel.: 06 
39 19 70 71 - Email: btenhoff@gmail.com). 
De inleg bedraagt € 1 per schutter. Vanaf  
18.05 uur staat de indrukwekkende carrière 
van Uwe Seeler centraal in het clubhuis 
van de vv Musselkanaal. Deze "reünie" is 
met name bedoeld voor (oud-)spelers en 
gasten van de vv Musselkanaal. Overige 
belangstellenden kunnen zich bij Bert ten 
Hoff  op een wachtlijst laten plaatsen. Mocht 
er nog zitruimte zijn, dan worden deze 
plaatsen alsnog, naar volgorde van ontvangst 
belangstelling, toegewezen.
Na de presentatie van de door Wolfgang 
Biereichel (NDR) geproduceerde TV-
documentaire "Uwe Seeler 75 jaar" geeft Dick 
Heuvelman, Sportgeweten van het Noorden, 
tekst en uitleg over een door hem ontworpen 
quiz over de Bundesliga. Het eerbetoon 
aan Uwe Seeler wordt vervolgens afgerond 
met zijn lievelingskost: "Bockwurst mit 
Kartoffelsalat". Een vakjury, bestaande uit 3 
dames met ruime horeca-/cateringervaring, 
heeft de meest smakelijke samenstelling 
inmiddels bepaald.

Zen-meditatie in Valthe
In het voormalig schoolgebouw ‘De Bark’ is sinds eind augustus 2021 Mosterdzaad-
zendo Valthe gevestigd. Het is een bescheiden ruimte om te mediteren op de manier 
van Rinzai-Zen.

Zen is een tak van het Boeddhisme en 
heeft als doel jezelf  als een bevrijd wezen 
te verwerkelijken, bevrijd van positieve én 
negatieve voorstellingen en overtuigingen, 
zodat je gelukkig kunt zijn met wat er is en 
ook anderen kunt helpen. Dat klinkt wat 
gewichtig en het gaat niet altijd gemakkelijk. 
Zen kan een jarenlange oefening zijn op weg 
naar die verwerkelijking. Maar van af  het 
begin ben je al op die weg. Het is eenvoudig 
een kwestie van dóen: zowel door mediteren 
als in allerlei dagelijkse handelingen. Het gaat 
daarbij om de aandacht die je hebt.

Voor beginners
voor hen die willen kennismaken met zen-
meditatie, is een korte introductiecursus van 
drie donderdagavonden. Deze wordt twee 
keer gegeven. De eerste keer is op is op 29 
september en 6 en 13 oktober; de tweede 
keer is op 27 oktober en 3 en 10 november. 
De tijd is van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur. 
Het doel van deze introductiecursus is om te 
onderzoeken of  zen-meditatie bij je past. Er 
wordt aandacht besteed aan de zithouding 
en de ademhaling, aan wat je aanmoet met 
alle gedachten die voorbijkomen, aan hoe 
je verbonden bent met alles om je heen 
en in alles wat je doet. En natuurlijk is er 
ruimte om in stilte te mediteren. Er zijn 
meditatiekussens en -bankjes aanwezig. Ook 
kun je op een stoel mediteren. Doorgaan 

met Zen kan op de vaste woensdagavond 
19.00 – 21.00 uur. Deze avonden bestaan 
uit twee ronden zitmeditatie met daar tussen 
een loopmeditatie. De meditatieleider of  één 
van de deelnemers leest een tekst voor en de 
avond wordt afgesloten met het drinken van 
een kopje thee.

Kosten
belangstellenden zijn vrij om een bijdrage 
in de kosten te doen in de ‘dana-box’. Dana 
is geen betaling voor iets dat geleverd is, 
maar een vrijwillige gift hetgeen past in 
de Boeddhistische traditie. Deze donaties 
worden gebruikt voor verbetering van de 
zendo en verdieping van de kennis van de 
meditatieleider.

Aangesloten bij het International Zen 
Institute
Mosterdzaad-zendo Valthe is aangesloten 
bij de Nederlandse tak van het International 
Zen Institute dat onder leiding staat 
van zenmeester Jiun Hogen. De 
meditatiebegeleider van Mosterdzaad-zendo 
is Ben Born-in-no-Knowing Kersaan, die 
Zen beoefent sinds 1986 en leerling is bij 
Jiun Hogen roshi en bij Suigen Myoko 
osho. Mosterdzaad-zendo vindt u aan de 
Hoofdstraat 86, 7872 PL Valthe. Tel: 06-
12204435, mailen kan ook: benkersaan@
gmail.com.
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GEZIEN TIJDENS DE REÜNIE VAN DE KRUIMEL IN GASSELTE
Foto’s: Herman van Oost
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Geweldige reünie De Kruimel 
smaakt naar (veel) meer

De Kruimel in Gasselte bestaat ondertussen al dertig jaar. Van gezellig dorpscafé 
is het ondertussen uitgegroeid tot één van de meest geliefde trouwlocaties van 
Nederland. Vanwege de verjaardag besloot Carolien Pepping om een reünie te 
organiseren, die afgelopen zaterdag plaatsvond. ‘Kroegtijgers’ van weleer konden 
weer eens munten van De Kruimel kopen, genoten van een hapje en een drankje en 
spraken mensen met wie ze vroeger menig uurtje aan de bar hebben doorgebracht.

De DJ zorgde voor een opperbeste stemming 
en het kwam uiteindelijk zelfs tot een heuse 
polonaise. Kortom; er was zaterdag sprake 
van een heelrijke vibe en de aanwezigen 
genoten met volle teugen. Het was een trip 
down memory lane en gewoon ouderwets 
gezellig. De volgende ochtend merkten 
bezoekers overigens dat de conditie de 
afgelopen jaren wel iets is afgenomen en dat 

bijkomen van een dergelijke zware maar heel 
fijne avond tegenwoordig toch wat langer 
duurt.

Omdat de avond een groot succes was, 
wordt er Tweede Kerstdag een Classic Night 
gehouden bij De Kruimel. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

GEZIEN TIJDENS DE REÜNIE VAN DE KRUIMEL IN GASSELTE
Foto’s: Herman van Oost
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Revalidatiegeneeskunde Treant bestaat 
50 jaar

De afdeling Revalidatiegeneeskunde van Treant viert dat het dit jaar vijftig jaar 
bestaat. In 1972 werd voor het eerst poliklinische revalidatie aangeboden op 
ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen, met revalidatiearts Otto Berman als 
grondlegger.

Nu heeft Treant van alle 
ziekenhuisorganisaties in Nederland de 
grootste zelfstandige afdeling revalidatie. Bij 
de revalidatieartsen van Treant komen zo’n 
3.000 patiënten per jaar langs.

Revalidatieteam
Iets minder dan de helft van de 
revalidatiepatiënten gaat een traject in met een 
revalidatieteam dat uit meerdere disciplines 
bestaat: psychologen, maatschappelijk 
werkers, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, 
logopedisten, orthopedagogen en diëtisten. 
Samen helpen zij patiënten, onder leiding van 
een revalidatiearts. ‘Dit doen we voor zowel 
volwassen als kinderen met een ingewikkeld 
revalidatieprobleem’, vertelt Jeroen van Gorp, 
hoofd binnen revalidatie. ‘Patiënten die bij 
ons komen gaan niet naar de fysiotherapeut 
in het dorp.’

‘We zien verschillende patiënten. Zo 
hebben we veel patiënten met complexe 
handproblematiek, zoals bijvoorbeeld 
peesletsel, mensen met amputaties, multiple 
sclerose (MS) of  Parkinson. Denk ook aan 
mensen met chronische pijnklachten, die 
we helpen er zo goed mogelijk mee om 
te gaan. Sinds twee jaar is er een nieuwe 
groep: patiënten met long-Covid. Voor alle 
verschillende groepen patiënten wordt een 
behandelprogramma opgesteld door onze 
revalidatieartsen.’

Poliklinische revalidatie wordt gegeven op 
de drie ziekenhuislocaties van Treant in 
Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. ‘Juist 
om revalidatie laagdrempelig te houden en 
het dicht bij huis aan te kunnen bieden’, 
benadrukt Jeroen van Gorp. ‘We hebben 
een mooie club met jonge revalidatieartsen. 
Zij kiezen bewust voor Treant, ze vinden 
het aantrekkelijk om hier samen een team te 
vormen en revalidatie binnen Treant verder te 
ontwikkelen.’

Drenthe heeft als enige provincie in 
Nederland geen losstaand revalidatiecentrum 
waar je opgenomen kunt worden voor 
een behandeling. ‘Mensen moeten na hun 
opname bij een van de centra in de regio 

(Haren, Zwolle, Enschede) soms vanuit huis 
verder revalideren. Dan kunnen ze voor 
behandelingen bij ons terecht. Ook kan het 
gaan om patiënten die in het ziekenhuis 
hebben gelegen en vanuit huis nog revalidatie 
nodig hebben voor verder herstel.’ Niet alleen 
binnen de ziekenhuislocaties kunnen mensen 
voor revalidatie terecht bij Treant. ‘Zo draaien 
de revalidatieartsen ook spreekuur binnen 
onze woonzorgcentra De Horst in Emmen 
en Weidesteyn in Hoogeveen.’

Kinder- en Jeugdrevalidatie
Onder poliklinische revalidatiegeneeskunde 
valt ook de afdeling Kinder- en 
Jeugdrevalidatie van Treant. Deze afdeling 
bestaat inmiddels 24 jaar en de collega’s 
hier vieren het feestje van de volwassenen 
mee. Kinder- en Jeugdrevalidatie binnen 
een ziekenhuis bestaat maar op een 
paar plekken in Nederland. De afdeling 
zit in gebouw De Springplank, op het 
terrein van ziekenhuislocatie Scheper 
in Emmen. ‘We zien hier kinderen met 
(aangeboren) hersenletsel, kinderen die een 
ongeluk gehad hebben of  kinderen met 
bijvoorbeeld een spierziekte. Uniek is dat 
de Mytylschool hier in hetzelfde gebouw 
zit. Dankzij de Mytylschool zitten wij als 
Kinder- en Jeugdrevalidatie op deze plek en 
omgekeerd ook. Wij doen de behandeling 
van deze kinderen met een beperking. 
We hebben daarnaast een therapeutische 
peutergroep, die 15 jaar bestaat. Deze 
kinderen oefenen hier met onder andere een 
logopedist, fysiotherapeut en ergotherapeut 
om zo goed mogelijk hun motorische 
vaardigheden te ontwikkelen en daarnaast 
is er aandacht voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, 
zelfredzaamheid en leervaardigheden. 
Ook bieden we een programma aan voor 
kinderen met onbegrepen klachten. Denk aan 
vermoeidheid of  chronische pijn, waar geen 
oorzaak voor gevonden kan worden.’

Deze week worden ter ere van de jubilea 
allerlei activiteiten gehouden, zoals een open 
dag, een reünie met oud-collega’s en als 
afsluiter een feest voor alle revalidatiecollega’s.

Treant / Revalidatiearts Jeroen van Bodegom van Treant in gesprek met een patiënt

Workshops, speurtochten en 
rondleidingen in Borger-Odoorn tijdens 
Oktober Kindermaand
Oktober Kindermaand staat voor de deur. Dit betekent dat kinderen tot 13 jaar de 
hele maand gratis kunnen meedoen workshops, speurtochten, rondleidingen en 
buitenactiviteiten. In de gemeente Borger-Odoorn kunnen kinderen deelnemen aan 
een bont programma van vijf  organisaties.

Oktober Kindermaand start op 1 en 2 
oktober met het weekend van de wetenschap 
in het Hunebedcentrum in Borger. Kinderen 
kunnen kennismaken met archeologie en 
geologie. En er kan onderzoek gedaan 
worden naar botten van dieren, aardewerk, 
stenen en fossielen. Op 22 en 23 oktober 
vindt het Oerweekend plaats, waarin 
het leven van onze voorouders centraal 
staat. Een groep oermensen brengt de 
steentijd, bronstijd en de ijzertijd tot leven. 
Het Hunebedcentrum is ook de overige 
weekenden geopend met meer activiteiten.

Op 1 en 8 oktober worden bij de 
Freubelstudio draagtasjes gemaakt. En op 
8 oktober kan in de bibliotheek Borger met 
karton en speciaal gereedschap een boomhut 
gebouwd worden. Bij Hunebedcity Borger 
maken kinderen 8 oktober armbandjes in 
allerlei kleurtjes.

Sprookjeslicentie
Op 22 oktober is Cultuurhuis Odeon in 2e 
Exloërmond het podium voor de voorstelling 
‘Sprookjeslicentie’ van Jeugdtheater Tikotaria. 

Bert Soms en Willemijntje het Witte Wiefje 
geven een kijkje in de sprookjeswereld. Na 
afloop worden theaterspelletjes aangeboden.

Jaarlijks evenement
Oktober Kindermaand is een provinciaal 
evenement waarbij kinderen een maand 
lang gratis kunnen deelnemen aan kunst- 
en cultuuractiviteiten bij musea, theaters, 
muziek- en dansscholen, ateliers, bibliotheken 
en molens in Drenthe. Ook aan kinderen met 
een beperking wordt gedacht. Zo is bij een 
aantal activiteiten een doventolk aanwezig en 
zijn bijna alle activiteiten rolstoeltoegankelijk. 
Jaarlijks doen zo’n 10.000 kinderen mee aan 
een Kindermaand-activiteit.

Programmaboekje
Ruim 90 instellingen in Drenthe hebben 
dit jaar aanbod voor de kinderen 
ontwikkeld. Deze zijn bijeengebracht in een 
programmaboekje dat verspreid wordt op de 
basisscholen in Drenthe. Het boekje is ook 
verkrijgbaar bij de VVV en gemeentehuizen. 
Op de website www.kindermaand.nl zijn ook 
alle activiteiten te vinden.

Mooi resultaat in eerste volledig digitale collecte  
Gemeente Borger-Odoorn haalt €9288,49 
op voor KWF Kankerbestrijding
 
Tijdens de KWF-collecteweek is in de gemeente Borger-Odoorn door vrijwilligers 
maar liefst € 9288,49 euro opgehaald. Dankzij deze giften kan KWF niet alleen 
levensreddend onderzoek financieren, maar zich ook inzetten voor een beter leven 
voor iedereen die leeft met kanker. Extra bijzonder: alle donaties aan de deur zijn 
via een QR-code op het collectebord gegeven. Daarnaast werd er dit jaar ook via 
WhatsApp gecollecteerd.   

Gemotiveerde vrijwilligers 
Iedere Nederlander krijgt ooit te 
maken met kanker. Of  je het nu zelf  
hebt, of  iemand om wie je geeft, 
kanker ontwricht je leven. Onderzoek 
en zorg blijven hard nodig. “Dat 
motiveert onze vrijwilligers elk jaar 
weer om langs de deuren te gaan, en we zijn 
iedereen in Borger-Odoorn heel dankbaar 
voor hun gift”, zegt Hennie Koenders, 
voorzitter van Borger-Odoorn.

Doneren via de QR-code
Nieuw dit jaar was alle collectanten in heel 
Nederland een collectebord met QR-code 

bij zich hadden, in plaats van een 
collectebus. “Dat is natuurlijk even 
wennen, en soms moest je wat extra 
uitleg geven aan de deur. Leuk was 
wel dat we elke dag online konden 
zien hoeveel er al was opgehaald.”

Collectant gemist? 
Wilt u volgend jaar meecollecteren voor 
KWF? Dan kunt u zich aanmelden via 
Hennie Koenders (06 28 22 78 81) of  
facebookpagina KWF-afdeling Borger-
Odoorn. Heeft u de collectant gemist en wilt 
u alsnog een bijdrage leveren? Dat kan door 
online te doneren via kwf.nl/collecte

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

U kunt ook uw oude spullen inleveren bij de school
OBS De Meander in Borger zamelt 
elektronische apparaten in
Groep 8 van OBS de Meander in Borger doet mee aan de E-waste race. Dat houdt in 
dat we zoveel mogelijk oude elektronische apparaten mogen inzamelen. Dit doen we 
voor een betere wereld. De apparaten worden gerecycled en zo kunnen we besparen 
op grondstoffen. 

Om welke apparaten gaat het?
Het gaat om klein huishoudelijk apparatuur. 
Eigenlijk alles met een stekker. De maximale 
afmeting is ongeveer de grootte van een 
magnetron. Koelkasten en wasmachines 
kunnen we helaas niet aannemen. Ook losse 
accu’s mogen we niet inzamelen, maar kabels, 
telefoons, laptops etc. wel!! Heb jij nou nog 
oude/kapotte/overbodige elektronische 

apparaten die je wil doneren? Dit kun je doen: 
ga naar www.ewasterace.nl, meld de apparaten 
aan. Wij kunnen dit zien en de “opdracht” 
accepteren. Geef  bij voorkeursschool OBS 
de Meander aan. We komen op een door u 
bepaald tijdstip bij u langs om de spulletjes 
in te zamelen. Ook kunt u uw oude spullen 
inleveren bij OBS de Meander in Borger.









Buinen trainer Gert Bijker:
‘Ik verwacht dat de krachtsverschillen klein zullen 
zijn in de vierde klasse’
Na jarenlang actief geweest te zijn voor SV 
Borger, staat Gert Bijker voor zijn eerste 
klus als hoofdtrainer bij Buinen. ‘Het 
was geen doel op zich om hoofdtrainer 
te worden. Dit paste echter perfect’, laat 
Bijker weten, die overigens een spannende 
competitie voorspelt. 

Prima selectie met een mooie leeftijdsop-
bouw
Vooralsnog voelt Bijker zich als een vis 
in het water bij Buinen. ‘Het is een echte 
dorpsclub met allemaal eigen jongens. De 
club kan rekenen op veel vrijwilligers. Mooi 
voorbeeld is wel de staat van de velden 
hier. De saamhorigheid is groot en dat 
spreekt me echt aan’, zegt Bijker, die een 
goede voorbereiding kende met zijn club. 
‘De selectie is bij elkaar gebleven. Daar ben 
ik erg blij mee. We hebben gewoon een 
prima selectie met een mooie leeftijdsop-
bouw.’

‘Lastig om een doelstelling neer te leg-
gen’
Bijker probeert op dit moment een wat 
andere speelwijze te implementeren. Dat 
gaat getuige de bekerwedstrijden prima. 
‘Toch vind ik het lastig om een doelstelling 
neer te leggen. Ik verwacht namelijk dat de 
krachtsverschillen in de vierde klasse klein 
zullen zijn. Misschien dat Smilde, EHS’85 en 
Protos er wat bovenuit steken. Daaronder 
zullen de krachtsverschillen klein zijn. Heb 
je de wind in de zeilen, dan kun je zomaar 
meedoen om de prijzen. Als het tegenzit 

echter, kun je in de problemen raken. Bo-
vendien weten we nog niet hoe de degra-
datieregeling precies zal zijn. De KNVB wil 
de piramide herstellen namelijk en dat kan 
gepaard gaan met een versterkte degrada-

tieregeling’, zo weet Bijker. De trainer merkt 
nog niet heel erg veel verschil tussen het 
trainen van jeugd en senioren. ‘Dat verschil 
is op zich niet zo groot. Je krijgt alleen wat 

meer te maken met randzaken. Bij de jeugd 
werk je vooral in de luwte, ben je hoofdtrai-
ner dan is dat toch anders.’





Nieuw Buinen wil vrije val halt toeroepen
‘Weer plezier hebben en de boel weer op de
rails krijgen’
Nieuw Buinen komt dit seizoen in de 
derde klasse. En dat is ook voor voorzit-
ter Siert van der Laan – met tussenpozen 
al ‘eeuwen’ preses van de club- wel even 
wennen. ‘Natuurlijk is dit anders dan de 
eerste klasse en de hoofdklasse. Zeker wat 
betreft de beleving. Het is echter zoals het 
is en we moeten het hier mee doen. Het is 
zaak om de vrije val een halt toe te roepen 
en zorgen dat het plezier terugkeert’, weet 
Van der Laan. 

Alberts, Schipper en Kuipers blijven de 
club alsnog trouw
Nieuw Buinen gaat het doen met een 
nieuwe trainer, Hindrik Snijders. ‘De eerste 
weken zijn prima bevallen. Er wordt inten-
sief getraind en de spelers zijn erg tevre-
den. Zo zeer zelfs dat we Mike Schipper, 
Eron Alberts en Per Kuipers alsnog hebben 
weten te behouden voor de club. Mike en 
Per zouden voor SJS gaan spelen en Eron 
zou naar WKE’16 gaan. Ze hebben echter 
besloten te blijven en daar zijn we natuur-
lijk blij mee’, zegt Van der Laan. 

Focus op ontwikkelen
De focus bij Nieuw Buinen ligt op ontwik-
kelen. ‘Hindrik wil meer gaan voetballen. 
In zijn optiek begint het voetbal met de 
opbouw vanaf de keeper. Hij wil af van 
de lange bal. Dat zal nog best met wat 
foutjes gepaard gaan, maar dat is dan maar 
zo. Slaagt hij er in om het plezier terug te 
brengen en komt er weer wat voetbal in 

het team, dan zijn we tevreden’, zegt de 
voorzitter. Van der Laan is toch al positief 
gestemd. ‘We doen het nu met eigen jon-

gens en besteden onder leiding van Martin 
Schuiling veel aandacht aan de jeugd. Wat 

dat betreft staan we als club weer echt in 
de steigers.’





Plezier, instelling en karakter belangrijk bij 
De Treffer’16
Trainer Ludie Hulshof is ook dit seizoen trainer van vijfdeklasser De Treffer’16 in 2e 
Exloërmond. Voor zowel de oefenmeester als de club zijn plezier, instelling en karakter 
– ofwel PIK- belangrijke elementen. ‘We willen geen gedoe en gezeur bij de club. We 
willen een positieve uitstraling en vooral plezier hebben in de sport. En natuurlijk wil-
len we ook gewoon goed presteren’, zegt de trainer, die alweer aan zijn vierde seizoen 
begint bij de club uit 2e Exloërmond.

‘Het is leuk werken met deze jonge selec-
tie’
Hulshof is al 32 jaar trainer. ‘En dat verveelt 
echt nog geen moment. Als dat wel zo was, 
dan bleef ik lekker thuis. Toen ik hier vier 
jaar geleden begon, was er sprake van een 
veteranenteam. Nu heb ik een heel jonge 
selectie. Natuurlijk is dat heel leuk werken. 
Met toch best veel jongens van een jaar of 
zestien weet je echter dat het wisselval-
lig is en dat je gedurende het seizoen te 
maken krijgt met pieken en dalen. Toch 
denk ik dat ik best een leuke selectie heb 
dit jaar. Zeker ook vanwege de versterking 
die we gekregen hebben van onder meer 

doelman Ruben Kral van Musselkanaal’, 
zegt Hulshof.

Heel enthousiaste club mensen
In eerste instantie richt De Treffer’16 zich 
op eigen jeugd. ‘Aan de andere kant laten 
we hier wel zien dat jonge jongens hier de 
kans krijgen in het eerste elftal. Natuurlijk 
hopen we dat jongens uit de buurt die dat 
ook graag willen hier komen voetballen. 
Daar sluiten we onze ogen uiteraard niet 
voor. Verder kan ik zeggen dat ik hier te 
maken heb met een heel enthousiaste club 
mensen. Als je ziet wat er hier neergezet is 
– neem bijvoorbeeld de kantine- dan neem 

ik mijn pet daar diep voor af. We gaan er 
gewoon iets leuks van maken dit seizoen. 

Maar wel op een goede en plezierige 
manier.’

Gasselternijveen: handhaving is het doel
De voetballers van Gasselternijveen staan dit seizoen onder leiding van een nieuwe 
trainer. Nadat Robert Oosting de roodhemden na dertien jaar naar de derde klasse 
loodste, is het nu aan oefenmeester Johan Hollen om van ‘Nieveen’ een stabiele der-
deklasser te maken. Hollen is dit seizoen behalve hoofdtrainer van Gasselternijveen 
ook trainer van NWVV uit Nieuw Weerdinge overigens. 

‘Deze club zit echt in de lift’
De eerste weken van Hollen bij zijn nieuwe 
club zijn hem uitstekend bevallen. ‘ De club 
zit echt in de lift. Dat merk je aan alles. Wat 
dat betreft heeft Robert Oosting echt iets 
moois achtergelaten. Waar ik als trainer 

bijzonder blij mee ben is de trainingsop-
komst. Ik heb twintig man in de selectie en 
die willen allemaal twee keer in de week 
trainen. En dat is in deze tijd best bijzonder 
en is iets waar ik als trainer natuurlijk erg 
blij mee ben.’

Handhaving is het primaire doel
De selectie van Gasselternijveen onderging 
amper veranderingen. ‘Ik heb een jonge 
groep spelers, veelal in de leeftijd tussen 
de 20 en de 25 jaar. Er zit zeker nog rek in 
de selectie, zo is mijn indruk. Natuurlijk zal 
het aanpoten worden in de derde klasse. 
Zeker omdat er sprake is van een versterkte 
degradatieregeling. Handhaving is dan ook 
ons eerste doel. Vervolgens willen we graag 

een stabiele derdeklasser worden. Een 
aantal tegenstanders ken ik nog van vorig 
seizoen uit de vierde klasse. Verder weet ik 
bijvoorbeeld dat Raptim een stabiele ploeg 
heeft en voor de rest laten we ons verras-
sen. We zullen het toch echt zelf moeten 
doen. Ik heb er in elk geval vertrouwen in’, 
besluit Hollen, die ondertussen al 22 jaar 
als trainer in het amateurvoetbal actief is.





Roelof Wanders, voorzitter EEC 
‘Voetbal in Ees is vooral een sociaal gebeuren’

Ook dit seizoen geen standaardteam bij voetbalvereniging EEC. Het tweede elftal- en 
meteen dus ook de hoofdmacht- zal ook dit seizoen uitkomen in de reserve vijfde klas-
se. Vorig jaar hing overigens zelfs het voortbestaan van EEC 2 aan een zijden draadje. 
‘We hebben nu echter een man of 24, 25. Bij een oefenwedstrijd hadden we laatst zelfs 
acht wissels’, lacht voorzitter Roelof Wanders. ‘Dat was echt even wennen.’ 

Dorpsfeest als redding voor de voetbal-
club
‘We hebben best een leuk team hoor. Er 
spelen een aantal jongens in die moei-
teloos elders in een eerste elftal zouden 
kunnen spelen. Gelukkig blijven ze ons 
trouw. Weet je wat feitelijk de redding van 
onze vereniging is geweest? Dat was het 
dorpsfeest. Dat leverde ons namelijk vier 
nieuwe spelers op’, lacht de voorzitter die 
nog steeds zijn ziel en zaligheid in de club 
gooit en die heel stiekem kijkt naar de 
toekomst van de club. ‘Er wonen hier best 
een aantal jonge gezinnen. Heel misschien 
moeten we maar eens inventariseren of 
we hier kaboutervoetbal kunnen begin-
nen. Wie de jeugd heeft, heeft immers de 
toekomst’, zegt Wanders.

‘De uitslag is hier minder relevant’
Wanders is onlosmakelijk verbonden 
aan EEC. Hij was er voetballer en nu al 
weer jarenlang voorzitter. ‘Voetbal in Ees 
is vooral een sociaal gebeuren. Mensen 
komen zondagmorgen even langs om een 
praatje te maken in de kantine. De uitslag 
van de wedstrijd is hier minder relevant. 
Om die reden moet ik er niet aan denken 
dat de club zou verdwijnen. Natuurlijk mis 
ik de wedstrijden op zondagmiddag van 
het eerste elftal. Ik kijk wel eens bij andere 
buurtclubs, en dan mis ik onze duels in Ees. 
Ik heb niet meteen de indruk dat we nog 
weer een eerste elftal krijgen. Maar wie 
weet, de wonderen zijn de wereld nog niet 
uit.’



Borger trainer Arne Joling
‘We hopen een stabiele derdeklasser te worden’

Borger is terug op het niveau waar het hoort, de derde klasse. ‘De 
derde klasse is in elk geval waar wij als club thuis horen. Het is nu 
zaak om nu ook echt een stabiele derdeklasser te worden. Natuurlijk 
gaan we dit seizoen in eerste instantie voor handhaving. We zijn ech-
ter ambitieus en mits we iedereen fit houden moeten we in mijn ogen 
leuk mee kunnen doen’, zegt Joling, die alweer negen seizoenen de 
scepter zwaait bij de groenhemden. 

‘Ik voel me hier nog steeds als 
een vis in het water’
Voetbal leeft weer in Borger. ‘Er 

is weer binding. Ruim tachtig 
procent van de spelers van de 
eerste selectie is bijvoorbeeld ook 

jeugdtrainer. Dat schept een band 
en dat zie je terug in de publieke 
belangstelling bijvoorbeeld. 
Bovendien blijkt dat mensen toch 
graag jongens uit eigen dorp aan 
het werk willen zien. Hoewel ik 
dus al best lang trainer ben van 
deze club, voel ik me nog steeds 
als een vis in het water hier. De 
randvoorwaarden zijn geweldig. 
We gaan elke uitwedstrijd met 
de bus en in de winterstop op 

trainingskamp naar het buiten-
land. En als er nieuwe materialen 
moeten komen, hoef ik maar in 
de vingers te knippen’, zegt Joling 
tevreden.

Amper mutaties in de selectie 
van de groenhemden
Veel mutaties waren er niet in 
de selectie van Borger. Er schuift 
– zoals ondertussen gebruikelijk- 
wat talent door vanuit de jeugd en 

voor de rest is alles bij het oude 
gebleven. ‘Ik verwacht dit seizoen 
veel van ZZVV en toch ook wel 
Hoogeveen. Wij moeten ons door-
ontwikkelen en stabiel worden. En 
als er geen gekke dingen gebeu-
ren, dan denk ik dat we ons par-
tijtje prima mee kunnen blazen in 
de derde klasse’, zegt Joling, die 
ook dit seizoen weer kan rekenen 
op zijn kompanen Mark Wolters 
en Lammert Dries.



Valthermond trainer Kenny Koning:
‘We willen gewoon zo goed mogelijk voetballen’
Valthermond miste het af-
gelopen seizoen op een haar 
na promotie naar de eerste 
klasse. En dus moet het dit 
seizoen dan maar gebeuren. 
‘Ik ga niet zeggen dat we 
kampioen gaan worden. Wij 
moeten gewoon zorgen dat 
we zo goed mogelijk voetbal-
len. Lukt ons dat, dan gaan we 
niet veel wedstrijden verlie-
zen. Dát durf ik wel hardop te 
zeggen’, vertelt trainer Kenny 
Koning. ‘Wat betreft de an-
dere ploegen schat ik WKE’16 
en Annen hoog in. En van 
Forward bijvoorbeeld, weet 
je nooit met welke selectie ze 
straks voor de dag komen.’

‘De jonge jongens zijn wel 
weer een jaar verder’
Koning levert ten opzichte van 
vorig seizoen één basisklant 
in. Rick Schlimbach verkaste 
naar een lager elftal van SC 

Stadskanaal. ‘De jonge jongens zijn echter 
wel weer een jaar verder. Als ze de ervaring 
van vorig seizoen meenemen, dan denk ik 
dat we er op vooruit gegaan zijn. Ik heb een 
jonge groep, met Erik-Jan Veerbeek, Tom 
Meijers en Alwin Braakman als routiniers. 
Tom zal overigens niet aanwezig zijn als FC 
Emmen een thuisduel speelt. Dit in verband 
met zijn werkzaamheden voor RTV Dren-
the’, zegt Koning.

Zorgen om het hoofdveld
De trainer omschrijft Valthermond als een 
hechte club, een club waar de betrokken-
heid groot is. ‘Ik voel me hier prima. Het is 
een echte dorpsclub met veel vrijwilligers 
en een fanatiek aanhang’, zegt Koning, die 
alom geroemd wordt om zijn zeer gevari-
eerde oefenstof. ‘De spelers weten inder-
daad nooit wat ze krijgen. Natuurlijk komen 
bepaalde zaken vaak terug in de trainingen, 
maar ik probeer wel creatief te zijn met de 
oefenstof. Je moet dan vooral denken aan 
de warming-up, spelvormen en pass- en 
trapvormen. Ik was zelf geen groot liefheb-
ber van de standaard warming-up, dat zal 
een reden zijn dat ik het op mijn manier 
doe, haha.’ Koning maakt zich wel wat  
zorgen over het hoofdveld. ‘Van een 
afstandje ziet het er goed uit, het is echter 
vooral onkruid. Dat baart me wel enige 
zorgen.’
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een nieuwe uitstraling 
voor vv hovc!

“De gestileerde snelheid
van de bal, in de kleuren

van de drie fuserende
verenigingen. Een dynamisch

logo dat eenheid en 
sportieve ambitie uitstraalt”

Alle teams: veel succes!

HOVC gaat avontuur in de tweede klasse aan 
‘Zonder fusie was dit allemaal niet mogelijk
geweest’
Het was HOC en het is tegenwoordig HOVC. 
Want ook Valther Boys heeft zich onder-
tussen bij Hunso en Oring gevoegd. Het 
resultaat mag er zijn. Er staat inmiddels 
een club met zo’n 450 leden en bovendien 
debuteert de club in de tweede klasse. 
‘Waarschijnlijk was het zonder fusie niet 
gelukt om tweedeklasser te worden’, zegt 
voorzitter Harold Enting, die toch al ziet 
dat zijn club volop in beweging is.

‘We zijn als club veel sterker geworden’
Vorig seizoen promoveerde HOC onder 
leiding van Bas Nibbelke – nu trainer van 
Gieten- naar de tweede klasse. Daar zal 
het als HOVC debuteren. ‘Dat is, vind ik, 
ook te danken aan de fusie. De eerste twee 
jaren na de fusie was het misschien nog 
een beetje de kat uit de boom kijken. Nu 
hoor je er niets meer over. We zijn als club 
veel sterker geworden en het resultaat 
daarvan was bijvoorbeeld te zien bij de 
promotiewedstrijd. Er waren ontzettend 
veel mensen meegereisd en dat zegt alles’, 
weet Enting. 

Bas Nibbelke vervangen door de ervaren 
Erik de Jong
HOVC kijkt uit naar het nieuwe seizoen, niet 
in de laatste plaats omdat er in maart van 
2023 zal worden gestart met een grondige 
renovatie van het Harm Kuiper sportpark. 
HOVC krijgt er vier kleedkamers en een 
speelveld bij. Ook komt er een nieuwe kan-
tine. Verder zal de toegangsweg naar het 

sportpark voortaan via de Torenweg lopen. 
‘We zitten echt in de lift. De positie van Bas 

Nibbelke hebben we ingevuld met Erik de 
Jong. Hij heeft ervaring en was onder meer

al actief voor DZOH en Beilen. Ik denk dat 
Erik prima bij onze club past.’ 



Roy Feiken met Buinerveen in de vierde klasse
‘De ploeg heeft coaching en sturing nodig’
Het liefst speelt Roy Feiken (33) nog 

links- of rechtsbuiten. Toch speelt hij 

zijn wedstrijdjes voor Buinerveen vooral 

als linker centrale verdediger. ‘ De ploeg 

heeft coaching en sturing nodig. En dat kun 

je prima vanuit de defensie doen. Behalve 

dat ik zelf natuurlijk nog zo goed mogelijk 

wil spelen, wil ik vooral de spelers om me 

heen beter maken.’

‘Ik heb nergens spijt van’
Feiken speelde in de jeugd van FC Gronin-
gen, FC Emmen en BV Veendam. Verder 
kwam hij uit voor Nieuw Buinen, Gieten 
en Stadskanaal. ‘Ik heb niet alles uit mijn 
loopbaan gehaald, maar heb nergens spijt 
van. Nu richt ik me vooral op het trainer-
schap. Behalve speler van de hoofdmacht 
van Buinerveen ben ik trainer van het 
tweede en assisteer ik hoofdtrainer Willy 
Kral. Ik ben bezig met het trainersdiploma 
en wil na mijn actieve loopbaan inderdaad 
graag trainer worden. Als ik mijn papiertje 
heb, dan gaan de schoenen aan de wilgen’, 
zegt Feiken. 

‘Het staat nog niet’
Over de voorbereiding van Buinerveen was 
Feiken niet echt tevreden. ‘Het staat nog 
niet. Zo werden we in de bekerwedstrijd 
tegen Buinen echt van het kastje naar de 
muur gespeeld. Het moet nog beter. Toch 
denk ik dat we gewoon leuk mee moeten 
kunnen doen in de vierde klasse. Dat moe-
ten we echter wel doen zonder topscorer 
David Karabed. Hij is op zondagmiddag 

niet meer beschikbaar. Met Kevin Koerts en 
Chris Apperlo hebben we er twee nieuwe 

speler bij. Ook Patrick Koster (53) is nieuw. 
Hij heeft echter een blessure aan de achil-

lespees opgelopen en is volgens mij wel 
even uit de roulatie’, laat Feiken weten.



Gert Sterken aan het roer bij GKC
‘Ik vind het nog lastig een doelstelling te bepalen’
Gert Sterken (27) zit dit seizoen op de bok bij vijfdeklasser GKC in Gasselte. Sterken 
was voorheen jeugdtrainer bij clubs als Gieten, Zuidlaren, Stadskanaal en Gasselternij-
veen. ‘Het was niet meteen de bedoeling om trainer van een vijfdeklasser te worden. 
Het is echter toch zo gelopen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat ik een 
echte GKC man ben. Ik heb er tot aan mijn kruisbandblessure gespeeld en ken de selec-
tie dus al redelijk goed’, zegt Sterken.

GKC is in de breedte sterker geworden
De selectie van GKC is zeker in de breedte 
sterker geworden. Tegenover het vertrek 
van Ricardo van der Werff naar SETA staat 
de komst van Hidde van der Weide van 
Gieten, Patrick Kuiper (rentree) en Bart Wei-
shaupt (Bareveld). Ondanks dat is Sterken 
nog niet helemaal tevreden over de voor-
bereiding. ‘ Het gaat redelijk, nog niet goed. 

Het heeft allemaal even tijd nodig, Ik wil op 
een wat andere manier spelen en leg wat 
specifiekere accenten. De spelers moeten 
dat gaan herkennen en dat kost gewoon 
even tijd’, legt Sterken uit. 

Met pieken en dalen
De nieuwe trainer kan de vijfde klasse 
moeilijk inschatten. ‘Ook om die reden vind 

ik het moeilijk om een doelstelling te bepa-
len. Wat ons zelf betreft ligt het er maar net 
aan hoe snel de selectie bepaalde zaken op 
gaat pakken. Het gaat nu nog met pieken 
en dalen. Neem de wedstrijd tegen Eext. 
We verloren dan wel met 3-0, toch zag ik 
daar al dat bepaalde dingen gewoon prima 

gingen.’ Sterken heeft er geen moeite mee 
dat hij te maken krijgt met spelers die 
ouder zijn. ‘Het gaat er om wat je zegt. Zeg 
je dingen die kloppen, dan is het leeftijds-
verschil geen probleem. Verkondig je onzin, 
dan prikken de oudere spelers daar snel 
doorheen.’



Gieten en de leegloop
‘We willen een mooie rol spelen in de derde klasse’

Promoveren met Gieten. Dat was wat nieuwbakken trainer Bas Nibbelke voor ogen had 
toen hij zijn contract tekende bij de club. De doelstelling is echter ondertussen aange-
past. ‘Nadat ik tekende zijn liefst negen spelers vertrokken. En dat zijn zeker niet de 
minste spelers. In plaats van oogsten wordt het dus weer bouwen’, zegt Nibbelke, die 
vorig seizoen met HOC naar de tweede klasse promoveerde. 

Sfeer en saamhorigheid
De leegloop viel Nibbelke aanvankelijk 

zwaar op de maag. Ondertussen echter, 
voelt hij zich senang bij de club. ‘Ik merk 

dat de nieuwe groep gemotiveerd is. Dat ze 
graag willen en dat we best aardig kunnen 
voetballen. Er zijn vanuit het tweede elftal 
wat jongens doorgeschoven, we hebben 
de staf wat uitgebreid en ik heb de indruk 
dat we om die reden een mooie rol kunnen 
gaan spelen in de derde klasse. 

De TC heeft me meegegeven dat ik moet 
proberen de spelers wat bij te leren. De 
sfeer moet terug en er moet weer saamho-
righeid ontstaan. De neuzen moeten weer 
dezelfde kant op. En ik denk dat we aardige 
stappen in die richting aan het zetten zijn.’

‘Meer manager dan trainer’
Nibbelke , woonachtig in Emmen en behal-
ve voor HOC eerder actief voor onder meer 
De Weide en Lutten, is een trainer die weet 
wat hij wil. ‘Je bent tegenwoordig wel meer 
manager dan trainer. Ik ben iemand die 
recht toe, recht aan is. Ik vraag me voort-
durend af wat je kunt en mag verwachten 
van de selectie en wat haalbaar is. Maar 
laten we het allemaal ook niet te spannend 
maken. We moeten gewoon hard werken 
dit seizoen. Doen we dat, dan gaan we een 
mooie rol spelen. Daar ben ik ondertussen 
wel van overtuigd.’

Stefan van der Veen van Gieterveen:
‘Als alles mee zit kunnen we wellicht meedoen 
om een periodekampioenschap’
Met 30-jaar is Stefan van der Veen de 
oudste speler van de hoofdmacht van vier-
deklasser Gieterveen. Hij is meteen ook 
aanvoerder en geldt als een leiderstype 
op het middenveld. ‘Ik ben geen Messi en 
zal niet snel opvallen. Ik zie mezelf als een 
stabiele kracht op het middenveld’, zegt 
Van der Veen, die al heel zijn leven voor 
Gieterveen speelt. Zelfs een verhuizing 
naar Wildervank veranderde dat niet.

Trots op Gieterveen
De voorbereiding van Gieterveen verloopt 
nog wat moeizaam. ‘Dat heeft te maken met 
het feit dat we tegen goede tegenstanders 
hebben gespeeld maar ook omdat we met 
nogal wat blessures te kampen hebben. 
Daar zitten een aantal langdurige blessures 
bij. Op dit moment missen we zomaar vijf 
spelers en dat is voor een relatief kleine 
club als Gieterveen gewoon moeilijk op te 
vangen’, zegt de aanvoerder. Van der Veen 
is trots op Gieterveen. ‘Ik vind het best 
knap dat we als kleinere club al zo lang in 
de vierde klasse spelen. En als je ziet hoe 
goed we hier de zaken proberen te regelen, 
dan zal menig club jaloers op ons zijn. Met 
Jos Kuiper, hij begint aan zijn tweede sei-
zoen bij de club, hebben we bovendien een 
trainer die perfect bij de club past.’

Siddeburen, SPW en Veelerveen
Van der Veen en zijn mannen zijn wel 
degelijk ambitieus. ‘We moeten echter wel 
reëel zijn. Het zou heel erg leuk zijn als we 

mee zouden kunnen doen om een periode-
titel. We beseffen echter dat dan wel alles 
mee moet zitten. Dan moeten we dus niet 
te maken krijgen met nóg meer blessures. 

Favorieten voor de titel in de vierde klasse? 
Dan denk ik aan Siddeburen, misschien 
SPW terwijl ook Veelerveen zich goed ver-

sterkt heeft. Verder houd ik zelf rekening 
met Heiligerlee’, besluit Van der Veen.
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