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Henk Bolk en Aron Zwiers uit 2e Exloërmond 
geestelijk vaders van Zlot anti-diefstalpalen 
Gepatenteerde vinding van twee 
Veenkoloniale ondernemers roept 
fietsendiefstallen halt toe

door Jan Johan ten Have
2E EXLOËRMOND - Het aantal fietsendiefstallen - vooral van e-bikes - stijgt de 
laatste tijd explosief. Ondernemers Henk Bolk en Aron Zwiers uit 2e Exloërmond 
willen deze tendens een halt toeroepen. Hun oplossing is de Zlot anti-diefstalpaal. 
De markant oranje Zlot is briljant in zijn eenvoud, zeer gebruiksvriendelijk, 
betaalbaar in aanschaf  en gratis in gebruik. Het idee is zo uniek, dat Bolk en 
Zwiers er patent op kregen. 

Het nieuwe fietsen stallen is bedacht in 2e Exloërmond. Hiermee willen de Veenkoloniale 
entrepreneurs een groeiend maatschappelijk probleem te lijf  gaan. Want dat is het. De 
schaal van de fietsendiefstallen is niet te onderschatten. Zo werd er vorig jaar landelijk 
voor maar liefst 6,9 miljoen euro aan fietsen gestolen. 

“Veel mensen denken dat hun e-bike niet wordt gestolen als zij het reguliere fietsslot 
gebruiken. Maar dat helpt niet afdoende. Bij 95 procent van de fietsdiefstallen komen de 
fietsendieven langs met bestelbussen en gooien de e-bikes die keurig op slot staan snel 
achterin. Voordat je met je ogen kunt knipperen, zijn ze alweer weg. Dat slot verwijderen 
ze later wel”, vertelt Zwiers. “Je beschermt je fiets pas echt effectief  tegen diefstal door 
deze vast te zetten aan een object, bijvoorbeeld een paal. Want dan is het tijdrovend, veel 
te veel gedoe, en loopt het te zeer in het oog om de fiets los te maken.”

Lees verder op pagina 34.

Extra energietoeslag voor mensen met 
lage inkomens in Borger-Odoorn wordt 
voor 1 oktober overgemaakt
Huishoudens in de gemeente Borger-Odoorn die de energietoeslag van 800 euro 
hebben ontvangen, krijgen voor 1 oktober automatisch de extra energietoeslag 
van 500 euro uitbetaald. De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de 
hoge energieprijzen. Huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de 
bijstandsnorm komen in aanmerking.

Lees verder op pagina 11.

Dorpsfeest Buinen van 
vrijdag 30 september t/m 
zondag 2 oktober
Na drie jaar van voorbereidingen organiseert  de Stichting 
Buuner Beer dit jaar voor de 10e keer het Buunerbeer 
Feest in Buinen van vrijdag 30 september t/m zondag 2 
oktober. Dit feest staat in het teken van veel muziek en  
leuke activiteiten voor jong en oud.

Lees verder op pagina 17.

Gemeente Borger-Odoorn 
zet twee opvanglocaties 
in Exloo in voor 33 
vluchtelingen
De gemeente Borger-Odoorn gaat tijdelijk vluchtelingen 
huisvesten in de tweepersoons units bij het gemeentehuis 
en in een groepsaccommodatie op het terrein van 
Camping Exloo. Elders in de gemeente hoopt het college 
nog 17 vluchtelingen onder te brengen.

Lees verder op pagina 8.

Erwin Horst vijfentwintig 
jaar in dienst bij 
Egberts Fietsen in Borger
Erwin Horst was vorige week donderdag vijfentwintigjaar 
in dienst bij Egberts Fietsen in Borger. Dat dit reden was 
voor een feestje moge duidelijk zijn. 

Lees verder op pagina 5.
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% www.borger-odoorn.nl

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

Lees verder op pagina 4  %

%

Nieuwe gemeentegids 
Binnenkort ontvangen inwoners 
van de gemeente Borger-Odoorn 
de nieuwe gemeentegids in de 
brievenbus. De gemeentegids bevat 
de belangrijkste informatie over 
onze gemeente en de gemeentelijke 
organisatie. Bovendien vindt u er een 
uitgebreid overzicht in van verenigingen, 
ondernemers en andere organisaties. 

Op www.borger-odoorn.nl/gemeentegids 
kunt u de gids 
digitaal bekijken.
Hier kunt u ook
een papieren 
versie aanvragen 
als u deze niet 
per post ont-
vangen hebt.

’ Op zaterdag 1 oktober wordt oud papier  
 opgehaald in Bronneger, Bronnegerveen, 
 Drouwen, Drouwenerveen en Valthe.  

’ Deze week (26  - 30 september) wordt 
 de groene container geleegd. 
 Volgende week (3 – 7 oktober) wordt 
 het PMD-afval ingezameld.

’ De chemokar zamelt in de week van 
10 tot en met 14 oktober weer klein 

 chemisch afval in. Het overzicht van de 
 halteplaatsen vindt u volgende week in 
 deze gemeenteberichten en op 
 www.borger-odoorn.nl/afval.

% 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.

%

4 oktober informatieavond
aardgasvrij wonen Borger
Op dinsdag 4 oktober van 19.30 tot 
21.00 vindt in het Hunzehuys in 
Borger een informatieavond plaats 
over aardgasvrij wonen. Inwoners van 
de wijken Noordesch, Oud-Borger en 
Marslanden kunnen meer te weten 
komen over duurzaam wonen, isoleren 
en de mogelijkheden om van het gas af  
te gaan. 

Wijkuitvoeringsplan
Als gemeente willen we de komende 

maanden samen met bewoners onderzoeken 
hoe de energietransitie in deze buurten 
eruit komt te zien, en welke alternatieven er 
zijn voor aardgas. De resultaten schrijven 
we op in een wijkuitvoeringsplan. Daaruit 
moet blijken welke alternatieven haalbaar en 
betaalbaar zijn, en wat daarvoor nodig is.

Geef van tevoren alvast uw mening
We vragen geïnteresseerde bewoners om 
van tevoren alvast de vragenlijst in te vullen 
op www.bit.ly/buurtonderzoek-borger.

%

Voor ondernemers  |  Ambassadeurscursus 
voor recreatie- en horecaondernemers

Bent u recreatie-/horecaondernemer in 
Borger-Odoorn? En wilt u gasten zelf  
de verhalen over het Hondsruggebied 
kunnen vertellen? Bijvoorbeeld over de 
ijstijden, hunebedden, mammoeten, natuur 
en cultuurhistorie? Doe dan mee aan de 
speciale ambassadeurscursus. 

In drie maandagochtenden (7, 14 en 21 
november) vertellen diverse experts op 

wisselende locaties over de historie, 
bezienswaardigheden, natuur en trends in 
toerisme en gastvrijheid. Elke bijeenkomst 
wordt afgesloten met een gezamenlijke 
lunch. 

De cursus wordt op donderdag 1 december 
afgesloten met een excursie. De kosten zijn 
75 euro per persoon, inclusief  een boek en 
een ambassadeurscertifi caat en -bordje.

%

%

Herinnering: aanmaning 
reinigingshe�  ng
Elk huishouden of  bedrijf  in Borger-
Odoorn betaalt vier keer per jaar 
reinigingsheffi ng, voor de inzameling 
van afval. Voor de heffi ng over 
het 2e kwartaal van 2022 zijn met 
dagtekening 10 september 2022 per 
post aanmaningen verzonden, aan wie 
het bedrag op de uiterste betaaldatum 
8 september 2022 nog niet had 
voldaan. Hebt u nog niet betaald? Dan 
kunt u het bedrag alsnog overmaken naar 
IBAN NL35 BNGH 0285 0405 29, onder 
vermelding van het aanslagnummer. 
Als u dit voor 1 oktober 2022 doet, 
voorkomt u dat u de wettelijke dwang-
bevelkosten van ten minste 45 euro 
(afhankelijk van de hoogte van het 
aanslagbedrag) moet betalen. Heeft 
u problemen met het betalen van uw 
gemeentelijke belastingen? Neemt u dan 
contact op met ons sociaal team onder 
telefoonnummer 0800 2009. Zij kunnen 
met u kijken naar de mogelijkheden.

▶ Aanmelden kan nu via www.dehondsrug.nl/ambassadeur-worden.

%
Voor ondernemers  |  Festival Route Circulair

%

▶ Aanmelden kan op www.festivalroutecirculair.nl.

Op donderdag 29 september vindt hét 
leukste circulaire evenement van Dren-
the plaats: Festival Route Circulair. Wilt 
u weten wat er mogelijk is op het gebied 
van circulariteit? Waar u moet beginnen met 
circulair ondernemen? Of  hoe u uw circu-
laire plannen kunt fi nancieren? Dan bent u 
van 13.30 tot 21.00 uur van harte welkom in 
de Oude Busremise aan de Eerste Boks-
lootweg 1 in Emmen. Bezoek een van de 

inspiratiesessies van de adviseurs van ik Ben 
Drents Ondernemer, Het Energiefonds of  
het Noordelijke Innovatielab Circulaire Eco-
nomie. Bekijk de circulaire showcases van 
bedrijven en partners uit de regio, volg een 
'collegetour' met studenten over duurzaam-
heid, de Greenwise Talkshow of  luister naar 
boeiende sprekers zoals Helga van Leur, 
Michel Scholte en Tijmen Sissing. 
Deelname is gratis.

Evenementenkalender
Weten welke evenementen gepland 
staan in Borger-Odoorn? In het overzicht 
op onze website ziet u welk evenement wan-
neer plaatsvindt en hoe het zit 
met de vergunning.

Meer informatie: 

% www.borger-odoorn.nl/evenementen

’ 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

%

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Verbouwen_WT.indd   1 24-03-16   10:50

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Kappen_WT.indd   1 24-03-16   10:48

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

WEEK 38
’ 23-09-2022, Drouwenermond
 Zuiderdiep 64a, bodemsanering ontwerp-
 beschikking instemmen met het evaluatie-
 verslag en nazorgplan (ontwerp-besluit)
’ 23-09-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Odoorn, Weegbree (bouwkavel 1), nieuw te 
 bouwen woning
’ 23-09-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Buinerveen, gelegen achter 
 Hoofdkade 8 (kadastrale sectie P 710), het 
 kappen van dertien Populieren
’ 23-09-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Borger, Westdorperstraat 5, nieuw te bouwen 
 woning
’ 23-09-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Exloo, Valtherweg 36 - 256, het 
 realiseren van een berging

’ 23-09-2022, Valthermond
 Zuiderdiep 558A, het verlenen van een 
 Alcoholwetvergunning, (verleend)
’ 23-09-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Odoorn, Paasbergen 1, het 
 kappen van twee risicobomen in het 
 bosperceel
’ 23-09-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Westdorp, Brink 9, het afwijken 
 van het bestemmingsplan ten behoeve van 
 het organiseren van zweethutrituelen
’ 22-09-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Borger, Graanspieker 8, het 
 plaatsen van een erfafscheiding met een 
 gaashekwerk en Hedera
’ 22-09-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Valthermond, Valtherblokken-Zuid 32, 

 kappen 16 � jnsparren
’ 22-09-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Exloo, Groot Akkersweg 15, de 
 bestaande nokverhoging verlengen
’ 22-09-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Odoornerveen, Noordzijde 27, het kappen van 
 een eikenboom rechts naast de woning
’ 21-09-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Bronneger, Dorpsstraat 9, het kappen van 
 3 bomen
’ 21-09-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Borger, Graanspieker 13, het aanleggen van 
 een uitrit
’ 21-09-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Odoorn, Anjelierstraat 8, het plaatsen van 
 een dakkapel aan de straatzijde
’ 21-09-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 

De Hondsrug
UNESCO Global Geopark       

      V� �e ���…
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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)

Eigenaar: 
Harrie Meiringh

Uitgever: 
Harrie Meiringh

Redactie:
 - Harrie Meiringh
 - Miranda Wolters
 - Martin Zaagman
 - Rutger Breider
 - Vincent Muskee
 - Herman van Oost
0599 - 61 33 36
redactie@weekinweekuit.com

Verkoop advertenties & offertes:
 - Mariska Teerling
 - Louw Roukema
 - John ten Hoff
 - Marc Zegerius

Tel. 0599 - 62 04 97 
mariska@weekinweekuit.com

Inleveradressen Advertenties:
Bruna Borger aan de Grote Brink 
in Borger

Website
www.weekinweekuit.com

Advertenties digitaal:
info@weekinweekuit.com

Uiterste inlevertijden:
-OTO’tjes, IM voorpagina en
 advertenties vrijdag 10.00 uur.
-familieberichten ma 10.00 uur.

Opmaak/Grafisch:
Studio Week in Week uit
0599 - 61 33 36
Gemeenteberichten: Bureau Grafique

Verspreiding:

Klachten Bezorging:
0591 - 677 520

Druk: 
Mediahuis

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

Zaterdag 15 oktober

OKTOBERFEST  
Aanvang: 21.00 uur

Verkleden verplicht! Opgeven voor 5 oktober
via brittveninga@hotmail.nl

VOL=VOL!
Eetcafé Restaurant ’t Hunebed

Klaas en Ria
Hoofdstraat 22  |  Borger

www.hunebed.nl

‘Gezellige sfeer en mooie prijzen’
Zeer geslaagde Gooische Vrouwenbingo 
bij VV Valthermond

De activiteitencommissie en het damesteam van voetbalvereniging Valthermond 
organiseerden zaterdag een Gooische Vrouwenbingo. En dus was er – op vijf  
barmannen en een fotograaf  na- zaterdag even geen plaats voor mannen in de 
gezellige kantine van de club.

‘Het is prima verlopen’, zegt Henny 
Mestemaker namens de organisatie. ‘In 
totaal waren er 103 deelnemers aan de bingo. 
En behalve dat er heel veel mooie prijzen 
weggegeven zijn, was het vooral heel erg 
gezellig’, laat ze weten. Zeker de superronde, 
met geweldige prijzen van Stuive, Expert 
Telkamp en Meubelhuus 2.0 - was een 

hoogtepunt. ‘Of  er volgend jaar weer een 
bingo komt? Daar zijn we nog niet helemaal 
over uit. We denken er in eerste instantie 
aan om dit om de twee jaar te doen. En 
binnenkort gaan we brainstormen wat we 
volgend jaar kunnen organiseren’, besluit 
Mestemaker. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Foto’s: Martin Zaagman

Eerste Bijeenkomst 
Vrouwenvereniging Valthe
Donderdag 15 september was onze eerste bijeenkomst 
van het nieuwe seizoen. Dit keer ging het over 
Schotland. Deze avond was Carieke Pol onze gast. Zij 
vertelde aan de hand van beeldmateriaal over o.a. de 
Schotse dans en Schotse rok (kilt). Met haar man Jouke 
zong zij mooie liedjes. Samen vormen zij  Dancing 
Voices.
 
Ook werd er een demonstratie Highland Dancing gegeven 
waar met veel plezier werd meegedanst. Kortom: het was 
een leerzame en gezellige avond!

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

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



Geslaagde Burendag 
Oosteresstraat
in Borger

In de Oosteresstraat in Borger hebben 
ze afgelopen zaterdag een gezellige 
koffiemiddag gehad tijdens de landelijke 
burendag.

Een leuk initiatief  om samen met de 
buurtgenoten eens gezellig bij te kletsen of  
kennis met elkaar te maken onder het genot 
van een kopje koffie of  thee, met uiteraard 
iets lekkers.

Het idee ontstond omdat er veel ouderen in 
de straat wonen, en er veel nieuwe bewoners 
zijn gekomen, onze kinderen veel in het 
hofje spelen, de ouderen hier zichtbaar van 
genieten maar het blijft vaak bij zwaaien 
en kijken maar we spreken elkaar weinig.  
Helaas was het slecht weer, maar we mochten 
gebruik maken van de gezamenlijke ruimte 
van de bewoners van de ‘Borghere’ en zo kon 
onze burendag toch doorgaan. Daar willen 
wij de ‘Borghere’ hartelijk voor bedanken.

Een gezellige en geslaagde middag en is zeker 
voor herhaling vatbaar.

‘Voor 10.000 mensen op het Koopmansplein in Assen was toch wel 
hét hoogtepunt’
5th Wheel verder zonder boegbeeld Arjan Rengers
Tien jaar lang maakte Arjan ‘Eagle’ 
Rengers (30) deel uit van de band 5th 
Wheel. Op zaterdag 15 oktober echter, 
komt er een einde aan een tijdperk. 
Rengers stopt er namelijk mee en het 
inmiddels uitverkochte optreden in het 
Perron in Valthe geldt officieel als zijn 
laatste. ‘Ik heb wel tegen de jongens 
gezegd dat als de nood aan de man 
komt, ik ze altijd zal helpen’, zegt gitarist 
Arjan, die overigens uitkijkt naar zijn 
laatste optreden. ‘Natuurlijk zal het een 
bijzondere avond worden, omringd door 
familie, vrienden en bekenden. Ik heb er 
vooral heel erg veel zin in.’

‘Leuke dingen met de kinderen doen’
Bij de overige bandlende was het al een jaar 
bekend dat Rengers zou stoppen. De reden 
is simpel. De gitarist wil gewoon meer tijd 
aan zijn gezin besteden. Met twee kinderen 
– waarvan de jongste pas anderhalve maand 
oud is- is er veel veranderd in het leven 
van Rengers. ‘Toen we tien jaar geleden 
begonnen, waren we allemaal nog vrijgezel, 
woonden we thuis of  op kamers. Bij mij en 
ook bij andere bandleden is dat veranderd. 
Het wordt nu meer huisje-boompje-beestje. 
Weet je, als je twee optredens in het weekend 
hebt en elke woensdag repeteert, dan mist 
je thuis toch veel. Zeker als je weet dat ik 
ook nog een gewoon een drukke baan als 
technisch auteur heb. Ik wil straks leuke 
dingen met mijn kinderen doen.’

Gezelligheid en gekkigheid
5th Wheel staat voor pure Rock & Roll, 
en dat in alle opzichten. ‘We zijn eigenlijk 
voor de lol begonnen. Dat duurde ongeveer 
twee jaar. Toen werden we ineens vaker en 
vaker geboekt en besloten we de zaken toch 
maar eens wat serieuzer aan te pakken. En 
zo geschiedde. Overigens heb ik tot aan 
het laatste optreden de grootste lol gehad. 
Daar stonden we eigenlijk ook altijd voor. 
We brachten naast goede muziek ook een 
heleboel gezelligheid en ook onderling is het 
altijd gezellig geweest. Er zijn zeker bands 
die muzikaal beter zijn. Onze populariteit 
hebben we dan ook zeker te danken aan 
de gezelligheid en gekkigheid die we 
meebrachten’, weet Rengers.

‘Ze begrijpen mijn keuze’
De uitbraak van corona hielp Rengers 

overigens bij het nemen van de beslissing 
om te stoppen met de band. ‘Toen zat ik 
noodgedwongen ineens vaker thuis. Ik 
heb zo een beetje kunnen wennen dus en 
dat beviel me eigenlijk wel. Het heeft me 
geholpen om nu te stoppen. De jongens 
wisten het al enige tijd. Ze begrijpen mijn 
keuze en ondertussen is duidelijk geworden 
dat de band gewoon doorgaat. En nogmaals; 
als de nood aan de man is, ben ik altijd 
bereid om mijn gitaar nog eens uit het vet te 
halen.’

TT in Assen en een week Spanje
Rengers beschouwt tien jaar 5th Wheel als 
één groot hoogtepunt. ‘Het was gewoon 
elk weekend feest, tot het laatste optreden 
aan toe. Als ik toch een hoogtepunt moet 
noemen dan is het wel ons eerste optreden 

tijdens de TT in Assen. Dat was ook de 
enige keer dat we toch wel met knikkende 
knietjes de bühne betraden. Ook niet zo gek, 
want er stonden gewoon 10.000 mensen op 
het plein.  Verder hebben we een week lang 
opgetreden in Spanje. Dat was ook heerlijk. 
Overdag lekker aan het strand, ’s avonds 
optreden. Geweldig’, blikt Rengers terug.

Afscheidsconcert is uitverkocht
Tenslotte; voor wie het afscheidsconcert van 
Rengers mee had willen maken; het concert 
is ondertussen uitverkocht. Binnen een 
etmaal waren alle kaarten weg. Het zegt alles 
over de populariteit van de band en toch 
zeker ook over hoe geliefd Rengers was. En 
dat verdient ook gewoon een afscheid als dit. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Arjan hangt spreekwoordelijk de gitaar aan de wilgen (Foto: Herman van Oost)
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 Borger, Turfmaadsweg 15J, het maken van 
 een uitrit
’ 20-09-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Borger, Westdorperstraat 4, 
 het plaatsen van 16 zonnepanelen in een  
 veldopstelling
’ 20-09-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Nieuw-Buinen, Begoniastraat,  
 het kappen van diverse bomen ten behoeve  
 van de herinrichting van de Begoniastraat

’ 20-09-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Valthermond, Noorderdiep 109, 
 het kappen van een boom in de voortuin
’ 20-09-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: 2e Exloërmond, Noorderdiep 119, 
 het kappen van vier bomen ten behoeve van 
 groenrenovatie op de begraafplaats
’ 20-09-2022, Ontwerpbesluit omgevingsver-
 gunning: Bronnegerveen, Drouwenerstraat 2,
  het veranderen van een pluimveebedrijf
’ 19-09-2022, Verleende omgevings-

 vergunning: Exloo, Valtherweg 36 - 255, 
 het realiseren van een berging
’ 19-09-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Valthermond, Musselweg 1, het 
 uitbreiden van de woning
’ 19-09-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Buinerveen, Zuidonder 
 (kavel 28), het oprichten van een woning
’ 19-09-2022, Drouwen
 Steenhopenweg 4, het organiseren van de  
 Boomkroonpadcross, (aanvraag)          $

Hebt u een laag inkomen?
Inwoners van Borger-Odoorn met een 
laag inkomen en weinig vermogen kun-
nen in aanmerking komen voor onder-
steuning van de gemeente. U kunt dan 
jaarlijks een bedrag besteden in onze 
webwinkel Meedoen. 

% www.borger-odoorn.nl/meedoen
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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 2 oktober: MFA Nieuw 
Buinen, Noorderdiep 141C Nieuw 
Buinen. (ingang via de aangegeven 
zijkant).

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. F. de Boer-Knegt

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

Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, 
Drentse Poort 24a. Meer info:  
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan, 
14.00 uur: ds. Wouda.
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. van de Griend.

Valthe
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. A. van Elten, Het Anker Nw 
Weerdinge, samen met Emmercom-
pascuum (HA).

Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:
Leendert Post.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. A. van Elten, Het Anker Nw 
Weerdinge, samen met Emmercom-
pascuum (HA).

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

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Zondag 2 okt. 9.30 uur, 
Eucharistieviering, celebr. pastoor 
J.E.B. Deuling. Woensdag 5 okt. 9.00 
uur, Eucharistieviering, celebr. pastoor 
J.E.B. Deuling.

Musselkanaal
H.Anthonius van Padua kerk
Sluisstraat 78, 9581 JD Voor
Eucharistievieringen zie
anthoniusparochiemusselkanaal.nl
Baptistengemeente Jabes.

Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal 
Noord, Dienst 10.00 uur,  
ds. Wolter Greven. Handelstraat 8 
Stadskanaal. Te volgen via livestream 
onder baptistenstadskanaal.
Oosterkadekerk, Zondagmorgen om 
9.30 u. ds. C.G. op ’t Hof  uit Siddebu-
ren. Zondagavond om 19.00 u. ds. J. 
Snaterse uit Hoogeveen.

Erwin Horst vijfentwintig jaar in dienst bij 
Egberts Fietsen in Borger

Erwin Horst was vorige week donderdag vijfentwintigjaar in dienst 
bij Egberts Fietsen in Borger. Dat dit reden was voor een feestje moge 
duidelijk zijn. Naast koffie met gebak waren er lovende woorden aan het 
adres van de jubilaris van Klaas Almoes eigenaar van Egberts Fietsen. 
Het jubileum was een paar dagen eerder al uitbundig gevierd samen 
met collega’s in de kantine van de plaatselijke sporthal.

De in Borger wonende fietstechnicus 
is een kwart eeuw geleden als 
hulpkracht begonnen bij Egbert 
Egberts. Erwin Horst: “Egbert, de 
vorige eigenaar, woonde bij ons in 
het dorp in Ees. Hij vroeg mij om 
een keer mee te gaan naar zijn winkel 
in Borger. Dit beviel mij zo goed dat 
ik een opleiding tot fietstechnicus 
ben gaan volgen en er tot aan de dag 

van vandaag er niet meer ben weg 
gegaan”.  De afgelopen jaren zijn 
volgens Erwin voorbijgevlogen en de 
komende vijfentwintig jaar lijken hem 
daarom geen enkel probleem te gaan 
worden. Naast fietstechnicus maakt 
Erwin ook al jaren deel uit van het 
brandweerkorps in zijn woonplaats 
waarvoor hij van zijn werkgever alle 
ruimte krijgt als de pieper gaat.

In de afgelopen jaren is er volgens 
Horst veel veranderd aan het vak 
van fietsenmaker en zal dit ook de 
komende jaren door gaan. 

“Daar waar het vroeger veel 
bandenplakken was ben je vandaag 
de dag bijna een elektricien door de 
opmars van de elektrische fiets en 
daarnaast zal het draadloos schakelen 
bij fietsen de komende jaren nog een 
enorme vlucht gaan nemen ”.  
(Week in Week uit/Martin Zaagman)

Felicitaties voor Erwin Horst (r) van Klaas Almoes
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Gemeenteraad Borger-Odoorn: 
Gemeente probeer iedereen te bereiken 
die recht heeft op energiecompensatie
De gemeente Borger-Odoorn gaat proberen iedereen te bereiken die recht heeft 
op de €1.300 energiecompensatie van het Rijk. Een motie met die strekking is 
tijdens de laatste raadsvergadering aangenomen. Alle partijen dienden de motie, 
op initiatief  van de PvdA Borger-Odoorn, in, waardoor er raadsbreed steun is om 
hier extra aandacht aan te geven.

Uit onderzoek van Dagblad van het Noorden blijkt dat veel mensen de 
energiecompensatie nog niet hebben aangevraagd. Daarmee laten ze geld liggen waar ze 
recht op hebben om hun energierekening te betalen. Voor PvdA-raadslid Ina Poppen-
Ensing aanleiding om een motie op te stellen om het college te verzoeken met een plan 
te komen hoe deze inwoners bereikt en geholpen kunnen worden. Ook is in de motie 
opgenomen dat inwoners met raad en daad moeten worden geholpen. Via https://
gemeente.emmen.nl/energietoeslag is de bijdrage aan te vragen.

Het college van Burgemeester en Wethouders gaf  aan met het voorstel aan de slag 
te gaan. Binnenkort presenteert de gemeente een plan hoe zij inwoners, mkb en 
verenigingen wil helpen in deze koopkrachtcrisis.

PvdA Borger-Odoorn tevreden: 
Voorzieningenwijzer blijft beschikbaar
De voorzieningenwijzer blijft ook na 1 oktober beschikbaar in Borger-Odoorn. 
Dat liet wethouder Janssen weten op vragen van PvdA-fractievoorzitter Yannick 
Olij. De voorzieningenwijzer is een hulpmiddel voor mensen met een lager 
inkomen om te zien waar ze recht op hebben. Deze dreigde te verdwijnen. Voor 
de PvdA Borger-Odoorn in juni van dit jaar aanleiding om bij het college van 
Burgemeester en Wethouders aan te dringen op het behoud van dit belangrijke 
hulpmiddel.

De PvdA-fractie is blij met het besluit van het college. “Juist in deze financieel onzekere 
tijd is het belangrijk om onze inwoners te helpen waar het kan”, aldus Yannick Olij. “Het 
is belangrijk om alle regelingen die we hebben op een laagdrempelige manier toegankelijk 
te hebben. Iedereen moet eenvoudig kunnen krijgen waar onze inwoners recht op 
hebben. De voorzieningenwijzer helpt daarbij.”

BusPoP komt naar Het Perron in Valthe
‘Kwalitatief goede en zeer gevarieerde muziek’
BusPoP komt voor het eerst naar Borger-Odoorn. Het evenement wordt op 
vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober gehouden en komt naar Het Perron in Valthe. 
De opzet van BusPoP is even simpel als geniaal. Muziekliefhebbers stappen op 
bij Groothuis in Emmen en worden vervolgens naar Het Perron in Valthe, Café 
Postkantoor in Nieuw Amsterdam en Melody in Emmen vervoerd, in prachtige 
Amerikaanse schoolbussen. Na een optreden van een klein uurtje worden 
bezoekers naar de volgend band gebracht om uiteindelijk weer bij Groothuis terug 
te keren voor de hoofdact en het slotfeest. ‘De band blijft dus, het publiek wisselt 
steeds als een soort van carrousel’, zegt Marcel Meijer namens de organisatie. 
Zeker omdat BusPoP door corona twee jaar lang niet georganiseerd kon worden, 
wordt nu extra uitgepakt. Het evenement is voor het eerst twee dagen en met 
Borger-Odoorn is een nieuwe gemeente toegevoegd.

‘We hebben inmiddels zes bussen vol’, zegt Meijer. ‘De tickets voor de zaterdag zijn 
uitverkocht, voor vrijdag zijn nog wel kaarten beschikbaar. Waar we als organisatie naar 
streven, is om kwalitatief  goede muziek aan te bieden en het publiek te trakteren op 
gevarieerde muziek. Bovendien is het ook gewoon gezellig. Het vervoer in de bussen 
heeft wel iets weg van een schoolreisje. Bij de vier bands die we aanbieden, zit wellicht 
een genre dat je wat minder bevalt. Dan kun je gewoon aan de bar een pilsje pakken en 
gezellig bijpraten. We bieden geen hardrock of  een deejay’, zegt Meijer, die trots is op de 
line-up.

In Valthe speelt de band Them Dirty Dimes. Zij brengen folk. ‘Het Perron past perfect 
in ons plaatje. Het is in onze ogen toch een echt muziekcafé, zegt Meijer. ‘’ In Nieuw 
Amsterdam staat de Drentse zanger Leon Moorman en in Melody kunnen de mensen 
genieten van een optreden van Grey Men. At Your Service verzorgt het slotstuk in 
Groothuis. We krijgen At Your Service XL, met toeters en blazers dus’, beloof  Meijer, 
die samen met Boelo Klein Ikkink verantwoordelijk is voor het muziekprogramma. 
‘Leuk is dat veel mensen de bands op voorhand niet kennen, maar later fan worden. Bij 
de keuze die we maken kiezen we vooral voor kwaliteit en voor verschillende genres. En 
ik denk dat ons dat dit jaar opnieuw prima gelukt is.’ Wie nog een ticket wil scoren voor 
de vrijdagavond moet er snel bij zijn: www.buspopemmen.nl. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Informatieavond Dorpsbelang/
Dorpshuis 2e Exloërmond
Het bestuur van Dorpsbelang en Dorpshuis nodigt alle dorpsgenoten uit voor een 
informatieavond op woensdagavond 5 oktober om 19.30 uur.

Op deze avond wil het bestuur graag toelichting geven op het reilen en zeilen  van de 
stichting in het afgelopen jaar. Ook willen we graag met onze dorpsgenoten naar de 
toekomst kijken en horen waar het bestuur prioriteit aan zou moeten geven. Hebt u 
vragen waarop u graag een antwoord wilt hebben, ook daarvoor is gelegenheid. We zien u 
graag in het “ons dörpshuus” op 5 oktober! Bestuur Dorpsbelang en Dorpshuis.
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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!

“Dit is de mooiste training 
die ik ooit gedaan heb!”

Door regelmatig mindfulness te oefenen ben 
je minder vatbaar voor stress, angst, pijn, 

depressie en woede. Er start weer een Mindful
gelukkig training in Drouwen, bij 

de Verwondering op di 4 oktober (19.30-21.30), 10x. 

Info en opgave www.verwondering.eu
of  tel. 0599 512798.

Baptisten gemeente 
2e Exloermond organiseert 
rommelmarkt
Aanstaande zaterdag 1 oktober is er weer onze jaarlijkse 
rommelmarkt voor het goede doel. De rommelmarkt 
wordt gehouden in en om het plein van de Baptistenkerk 
aan het Zuiderdiep 85 in 2e Exloermond.  De markt start 
om 10.00 uur.  Dat is een uur later dan voorgaande jaren.

De organisatie heeft veel goede en leuke dingen 
binnengekregen. Witgoed en grote meubelstukken worden 
niet aangeboden. Bezoekers kunnen ook genieten van een 
kopje koffie met koek of  cake. Op het plein zijn broodje met  
worst en hamburgers of  een kop snert of  bonensoep te koop. 
De rommelmarkt sluit om 14.00 uur. Gemeente Borger-Odoorn zet twee opvanglocaties in 

Exloo in voor 33 vluchtelingen
De gemeente Borger-Odoorn gaat tijdelijk vluchtelingen huisvesten in de 
tweepersoons units bij het gemeentehuis en in een groepsaccommodatie 
op het terrein van Camping Exloo. Elders in de gemeente hoopt het college 
nog 17 vluchtelingen onder te brengen. Dit als reactie op de afspraak die het 
kabinet vorige week maakte met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) en de Veiligheidsregio’s over crisisnoodopvang. Gemeenten moeten 
een tijdelijke verblijfplaats bieden aan vluchtelingen voor de periode van 
1 oktober 2022 tot en met januari 2023. De Veiligheidsregio’s hebben 
afgesproken per regio 450 vluchtelingen te plaatsen. Borger-Odoorn wil 50 
vluchtelingen tijdelijk huisvesting bieden.

De twee opvanglocaties zijn al snel 
inzetbaar. De gemeente verwacht de 
vluchtelingen daarom al eerder dan 1 
oktober aanstaande te kunnen plaatsen.

Burgemeester Jan Seton: “In Borger-
Odoorn zetten we sinds het vroege 

voorjaar al regelmatig diverse locaties in 
voor de opvang van vluchtelingen. We 
doen dit graag, omdat we daarmee ook 
de druk op de gemeente Westerwolde 
kunnen verlichten. De Oekraïense 
vluchtelingen die tijdelijk in de units in 
Exloo verbleven, hebben een nieuwe 

woonplek gekregen in onze gemeente. 
De units kunnen we nu samen met 
de groepsaccommodatie op Camping 
Exloo inzetten voor vluchtelingen uit 
Ter Apel. Ik heb er alle vertrouwen in 
dat we ook een plek gaan vinden voor 
de resterende 17 vluchtelingen van onze 
taakstelling.”

De inwoners van Exloo hebben 
maandag 19 september een brief  
ontvangen over de inzet van de 
opvanglocaties in het dorp. Op 
woensdagavond 21 september 
heeft de gemeente de omwonenden 
geïnformeerd over de plannen.

Extra gezellig bij De Hondsrug Schoenmode met 
Rad van Fortuin in Borger
Het is altijd al goed toeven bij De 
Hondsrug Schoenmode aan de 
Torenlaan 2 in Borger. De komende 
drie weken wordt het nóg meer de 
moeite waard om een bezoek aan de 
winkel te brengen. ‘We maken het 
de komende weken nóg gezelliger 
en vieren de nieuwe najaarscollectie 
met een Rad van Fortuin’, vertelt 
Frans Jan Lubberts. 

Altijd prijs!
Wie de komende drie weken een paar 
schoenen of  laarzen aanschaft, mag na 
aankoop een slinger aan het rad geven. 
‘We garanderen dat mensen altijd iets 
winnen. Dit kan van alles zijn; van 
badslippers tot parfum en mooi om te 
winnen is zeker ook de ‘Boni Lekkers 
Tas’ met ondermeer koffie, koek en 
chips’, zegt Lubberts.

‘We maken het extra gezellig in onze 
winkel met dus het Rad van Fortuin, 
koffie en wat lekkers. We hopen 
natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen 
een slinger aan het rad gaan geven 
en een leuke prijs winnen, en dat dus 
allemaal om de nieuwe en prachtige 
najaarscollectie te vieren.’

Team van De Hondsrug 
Schoenmode is er klaar voor
Het team van De Hondsrug 
Schoenmode – dat behalve uit Frans 
Jan bestaat uit Carla en Yvonne (op de 
foto bij het Rad van Fortuin), Tineke, 

Stieneke, Grietje, José, en Ronald- is er 
ondertussen helemaal klaar voor. Zij 
zien je de komende drie weken graag 
in de winkel en helpen je graag bij het 
geven van een slinger aan het rad. (Week 
in Week uit/Vincent Muskee)

De beste dancemuziek in Borger met DJ RemQ en DJ THYZR
In Podium34, zoals bekend gevestigd in de 
Willibrord Kerk in Borger, werd zaterdag BASE34 
gehouden. Dit is een terugkerend evenement dat 
elke laatste zaterdag van de maand plaatsvindt. 
Ook nu slaagden de hosts DJ RemQ en DJ THYZR 
er in om het publiek een geweldige dance-avond te 
bezorgen. Nieuwe muziek werd afgewisseld met de 
beste dance muziek van de afgelopen jaren en dus 
ging het publiek ook nu weer volledig uit het dak.

Voor wie BASE34 
zaterdag gemist heeft, op 
zaterdag 29 oktober en 
zaterdag 26 november 
is er een nieuwe kans en 
ook dan gaan de deuren 
steeds om 21.00 uur open. 

Tussendoor kun je in 
Podium34 overigens nog 
genieten van optredens 
van Ralph de Jong (21 
oktober) en Silver Lake (22 
oktober). (Week in Week 
uit/Vincent Muskee) Foto: Martin Zaagman

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Feestelijke uitreiking vrijwilligerswaarderingsbonnen 
in Borger-Odoorn
In ’t Anker in Borger vond vorige 
week maandag de feestelijke 
uitreiking plaats van de 
vrijwilligerswaarderingsbonnen. 
Ongeveer 145 mensen gaven 
gehoor aan de uitnodiging van 
Welzijnsorganisatie Andes om 
aanwezig te zijn op deze avond 
waarop de gemeente Borger-Odoorn 
blijk wilde geven van haar grote 
waardering die ze heeft voor de 
talloze vrijwilligers die zich soms 
dagelijks en soms al jarenlang 
inzetten in de gemeente.

Na een woord van welkom door Simone 
Boekholt en Renee Schnakenberg 
van Vrijwilligers Informatie Punt 
Borger-Odoorn, onderdeel van 
Welzijnsorganisatie was het wethouder 
Ankie Huijing- van Tongeren die de 
kans met beide handen aangreep om 
nogmaals te benadrukken hoe blij de 
gemeente is met zo’n grote schare 
actieve vrijwilligers. “Er is bijna geen 
organisatie of  vereniging die het redt 
zonder vrijwilligers” was haar betoog 
en ze onderstreepte haar woorden met 
de mededeling dat er deze keer ruim 
5500 waarderingsbonnen zullen worden 
uitgedeeld. 

Deze bonnen met een waarde van 10 
euro kunnen vrij worden besteed bij de 
deelnemende horeca in de gemeente.

Het is volgens Renee Schnakenberg 
een probleem waar veel organisaties 
en verenigingen tegenwoordig mee te 
maken hebben namelijk het werven en 
behouden van vrijwilligers. De rest van 
de avond was het de beurt aan Mark 
Molenaar van Vereniging Nederlandse 
Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). 
“Molenaar presenteerde ‘De toekomst 
van het vrijwilligerswerk in Nederland’ 
waarin hij de landelijke ontwikkelingen 
benoemde en waarbij hij de aanwezigen 
de kans gaf  mooie verhalen uit het eigen 
vrijwilligerswerk te delen. Er was veel 

inbreng vanuit de zaal en zo ontstond er 
een levendige en herkenbare inkijk in de 
praktijk van alledag”.

Aan het eind van de avond reikt 
wethouder Huijing- van Tongeren de 
eerste vrijwilligerswaarderingsbonnen uit 
Eefje Warrink van Praothuus te Valthe 
en Gonnie Suichies van De Paasbergen 
te Odoorn waarmee ze het startsein 
gaf  aan de overige organisaties en 
verenigingen om de waarderingsbonnen 
in ontvangst te nemen. (Week in Week 
uit/Martin Zaagman)

Wethouder Ankie Huijing- van Tongeren (m) reikt de eerste waarderingsbonnen uit aan Eefje 
Warrink (l) en Gonnie Suichies

HUISHOUDELIJK HULP GEZOCHT
één ochtend p.w. 09.30 – 11.30 uur

in overleg

2e Exloërmond  |  06 - 474 523 20
Na 12.00 uur bellen

Podiumplaatsen voor Twirlstars Gasselte

Op zaterdag 24 september reisden enkele leden van Twirlstars Harmonie 
Gasselte af  naar Staphorst voor de eerste najaarswedstrijd. Het was een 
lange, maar zeer geslaagde dag.

Goud was er voor Lizzy Boontjes (solo 
artistiek), duo Annelin Moes en Lotte 
Breimer, ensemble jeugd (Lizzy, Lotte en 
Annelin), ensemble senior (Karen Luis, 
Kirsten Oosterhuis, Yvette Venema). 
Zilver was er voor Karen (solo 1 baton) 

en duo Kirsten en Marit Oosterhuis. 
Lizzy behaalde een bronzen medaille 
bij het onderdeel sterparade EN werd 
beloond met de benoeming Star of  
the Day, een speciale oorkonde voor 
deelnemers in de jeugdcategorie.

Veel leden lieten een nieuwe show zien 
en wisten plaatsingspunten voor de 
provinciale kampioenschappen en het 
NK te behalen. Op naar de volgende 
wedstrijd in Musselkanaal eind oktober.
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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

€
 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,-

PRIJS

€
 14.899,- 

OPEL ADAM 1.0 Turbo BlitZ navi/
airco/16”LM
September 2019 - Rood/zwart
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
28.538 km - Nieuwprijs: €21.340,-
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Vlak buiten Gieten
Aa en Hunze vangt asielzoekers op in 
locatie de Biester
De gemeente Aa en Hunze gaat tijdelijk crisisnoodopvang voor 50 asielzoekers 
aanbieden om de druk op Ter Apel te verlichten. De gemeente Aa en Hunze doet dit 
in de Biester, vlak buiten Gieten. De bedoeling is dat de eerste asielzoekers er in de 
tweede helft van oktober terecht kunnen.

Veilige plek
Het gaat in eerste instantie om een verblijf  
van de periode oktober tot december 
2022. Burgemeester Anno Wietze 
Hiemstra laat weten dat de gemeente 
hiermee haar verantwoordelijkheid neemt: 
“Er is een blijvend tekort aan geschikte 
opvanglocaties voor asielzoekers. We 
kennen allemaal de beelden van Ter Apel. 
Dit heeft ervoor gezorgd dat er opnieuw 
een uitvraag naar gemeenten is gedaan om 
crisisnoodopvangplaatsen te organiseren. Dat 
organiseren wij nu in de Biester.”

Geschikte locatie
Volgens de burgemeester is de locatie 
geschikt voor crisisnoodopvang: “Het 
is gunstig gelegen ten opzichte van 
voorzieningen en het is een fijne, veilige plek. 
De locatie is bovendien op korte termijn 
beschikbaar en er zijn geen bouwkundige 

aanpassingen nodig.” Voordat de eerste 
vluchtelingen opgevangen kunnen worden 
moet er nog het een en ander aangepast 
worden en moet onder andere de begeleiding, 
medische zorg en beveiliging georganiseerd 
worden.

Betrokkenheid en inzet
De gemeente Aa en Hunze heeft veel geleerd 
van de opvang in Papenvoort, waar op dit 
moment rond de 200 Oekraïners wonen. 
Burgemeester Hiemstra: “De opvang voor 
Oekraïners in Papenvoort heeft ons laten 
zien dat we in Aa en Hunze met veel liefde 
een warm welkom kunnen bieden aan 
mensen op de vlucht. We hopen ditzelfde 
te zien bij deze opvang en opnieuw te 
kunnen rekenen op de betrokkenheid en 
inzet van onze inwoners.”Afgelopen week 
zijn direct omwonenden, dorpsbelangen en 
ondernemersverenigingen geïnformeerd.

Extra energietoeslag voor mensen met 
lage inkomens in Borger-Odoorn wordt 
voor 1 oktober overgemaakt
Huishoudens in de gemeente Borger-Odoorn die de energietoeslag van 800 euro 
hebben ontvangen, krijgen voor 1 oktober automatisch de extra energietoeslag 
van 500 euro uitbetaald. De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de 
hoge energieprijzen. Huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de 
bijstandsnorm komen in aanmerking.

Energieprijzen zijn het afgelopen jaar sterk 
gestegen. Daarom heeft het kabinet in het 
voorjaar besloten dat mensen met een laag 
inkomen een energietoeslag krijgen van 800 
euro. Omdat de energieprijzen nog steeds erg 
hoog zijn, is de energietoeslag verhoogd met 
nog eens 500 euro.

Inwoners die energietoeslag al hebben 
ontvangen
Inwoners die de energietoeslag van 800 
euro al hebben gekregen, ontvangen vóór 
1 oktober de extra toeslag van 500 euro 
automatisch op hun rekening. Zij hoeven 
hiervoor niets te doen en ontvangen hierover 
geen bericht.

Inwoners die onlangs de energietoeslag 
hebben aangevraagd
Inwoners die de energietoeslag onlangs 
hebben aangevraagd en al bericht van de 
gemeente hebben ontvangen dat zij de toeslag 
krijgen, ontvangen vóór 1 oktober het bedrag 
van 1300 euro. Mogelijk wordt het bedrag in 
twee termijnen overgemaakt. Inwoners die 

nog geen bericht hebben ontvangen over hun 
aanvraag, krijgen het bedrag overgemaakt 
als na behandeling van hun aanvraag blijkt 
dat ze recht hebben op de toeslag. Deze 
inwoners krijgen de toeslag van 1300 euro ná 
1 oktober.

Aanvragen kan nog steeds
Inwoners van de gemeente Borger-Odoorn 
die nog geen energietoeslag hebben 
aangevraagd kunnen op de website van de 
gemeente Emmen (emmen.nl/energietoeslag) 
kijken of  zij in aanmerking komen voor de 
energietoeslag van 1300 euro. De termijn 
voor het aanvragen van de energietoeslag is 
verlengd tot 31 maart 2023.

Hulp bij aanvragen
Inwoners die moeite hebben met het digitaal 
aanvragen van de energietoeslag kunnen 
hierbij hulp krijgen van het Geldloket 
Emmen, het Informatiepunt Digitale 
Overheid bij Facet (voorheen Bibliotheek) of  
Sedna.

De gemeente Borger-Odoorn start 
onderzoek naar leefstijl inwoners
 
De gemeente Borger-Odoorn start de komende weken met een leefstijlonderzoek 
onder haar inwoners. Met de uitkomsten van het onderzoek willen we meer inzicht 
krijgen in de leefstijl van inwoners. Vervolgens kunnen we het beleid en ons aanbod 
hierop aanpassen. Het is een anonieme digitale vragenlijst.
 
Wethouder Ankie Huijing- van Tongeren: 
,,We willen dat iedereen mee kan doen in 
onze gemeente. Dit onderzoek is belangrijk 
omdat het straks de basis vormt van ons 
beleid en aanbod. We willen namelijk dat 
onze inzet zo gericht mogelijk is.. Met 
de inzichten uit deze vragenlijst zal deze 
aansluiting beter worden. Doe daarom vooral 
mee!”
 
Digitale vragenlijst
De uitnodiging tot deelname aan de 
vragenlijst wordt steekproefsgewijs verstuurd 
aan de helft van de bewoonde adressen in 
de gemeente Borger-Odoorn. Inwoners 
met een leeftijd tussen de 13 en 80 jaar 

ontvangen per post een uitnodiging om 
mee te doen. De jeugd met een leeftijd van 
4 tot 12 jaar ontvangt deze uitnodiging via 
de basisscholen. De uitnodiging verwijst 
inwoners naar een online omgeving waar de 
vragenlijst kan worden ingevuld. Het invullen 
van de vragenlijst kan tot uiterlijk zondag 
16 oktober 2022. Zowel de vragenlijst als de 
presentatie van de uitslagen zijn anoniem.
 
Oproep tot invullen
Voor een betrouwbaar resultaat van het 
onderzoek is het van belang dat zoveel 
mogelijk inwoners deelnemen aan het 
onderzoek. We roepen daarom iedereen op 
tot het invullen van de vragenlijst.

a.s. zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur
Herfstfair Klijndijk
Op zaterdag 1 oktober a.s. zal de herfstfair plaatsvinden. Vorig jaar was dit een 
doorslaand succes: dit jaar wordt het zelfs beter.

Enkele maanden geleden is de commissie 
begonnen met de voorbereidingen en we 
kunnen er trots op zijn dat we zoveel mooie, 
creatieve en leuke deelnemers een plaatsje 
kunnen geven op het sportveld in Klijndijk 
bij ons dorpshuis “Oes Hokkie”. Vijftig 
deelnemers zijn aanwezig met leuke en ook 
lekkere producten en tevens zijn er twee 
optredens van MK Beats. Het geheel begint 
om 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur zodat 
veel mensen kunnen komen en genieten van 
wat er aangeboden wordt. Dit alles bieden 
wij u helemaal gratis aan! Het parkeren is 

voor alle bezoekers extra goed geregeld, want 
er is een groot veld beschikbaar vlakbij het 
sportveld waar de fair gehouden wordt en 
ook dit is gratis.

En, als je als bezoeker even iets wilt nuttigen, 
zin hebt in een hapje of  drankje, dan is 
daar ook gelegenheid voor, want er is een 
fantastische catering aanwezig met heerlijke 
versnaperingen. Wij denken dat iedereen hier 
iets vindt wat van zijn gading is. Daarom: 
zaterdag 1 oktober kunt u de Herfstfair op 
het sportveld bij Dorpshuis “Oes Hokkie” in 
Klijndijk van 11.00 tot 16.00 uur bezoeken!

De avond van de (ingetrokken) moties
De besluitvormende raadsvergadering van Borger-Odoorn werd afgelopen donderdag 
gekenmerkt door vele (ingetrokken) moties. Er waren er zelfs drie ‘vreemd aan de 
orde van de dag’. Dat wil zeggen dat het over een onderwerp gaat wat niet op de 
agenda staat.

Door: Ineke Arends

Buinen
De eerste motie werd ingediend door GB en 
D66 bij het vaststellen van geactualiseerde 
bestemmingsplannen voor Buinen, Klijndijk, 
2e Exloërmond en Valthe. De partijen wilden 
voorkomen dat plannen voor inbreiding 
die nu waren afgewezen niet kansloos 
zouden zijn als ze opnieuw zouden worden 
ingediend en ze wilden een speciaal plan voor 
Buinen. Er leek in de raad geen meerderheid 
te zijn voor deze motie, andere partijen 
willen geen uitzondering maken voor één 
dorp. Wethouder Zwiep gaf  aan dat elk 
bouwinitiatief  op zijn merites beoordeeld zal 
worden en niet bij voorbaat kansloos is. Hij 
gaat, net als met de andere dorpen, ook met 
Buinen in gesprek. GB en D66 trokken na 
deze antwoorden hun motie in.

Odoorn
Dezelfde partijen dienden ook een motie 
in over de financiering van het sportpark in 
Odoorn. Zij wilden geïnformeerd worden bij 
toekomstige overschrijdingen van het budget. 
Wethouder Huijing gaf  aan dat ze sowieso 
in dat geval naar de raad terug moet komen, 
de raad heeft namelijk budgetrecht. Daarmee 
was ook deze motie overbodig en werd hij 
ingetrokken. Alle partijen stemden voor het 
gevraagde extra budget voor het sportpark 
en wensten de verenigingen veel succes. 
Hiermee is de kogel echt door de kerk en kan 
er gebouwd gaan worden in Odoorn.

Kampeerbeleid
De herijkte nota kleinschalig kamperen 
stond als hamerstuk op de agenda maar 
werd een bespreekstuk omdat LBO een 
amendement (tekstwijziging) indiende over 
de verkeersveiligheid. Ze wilden dit als extra 
voorwaarde opnemen. Hoewel wethouder 
Hartsuiker dit amendement onnodig vond 
omdat dit staand beleid is ging hij er niet voor 
liggen en liet het oordeel aan de raad. Het 
amendement werd aangenomen met steun 
van LBO, CDA, CU, VVD en PvdA. De nota 
werd aangenomen met alleen een tegenstem 
van GL.

Motie compensatie energierekening
De eerste motie vreemd aan de orde van de 
dag ging over de compensatie die inwoners 
kunnen krijgen voor hun energierekening. 
Van het rijk kunnen huishoudens met een 
laag inkomen 1300 euro ontvangen maar niet 

iedereen vraagt dit aan. Alle partijen dienden 
gezamenlijk een motie in die het college 
opriep met een plan te komen om iedereen 
te bereiken die hier recht op heeft en ze te 
ondersteunen bij de aanvraag.

Motie energiecrisis dorpshuizen en 
verenigingen
Deze motie werd ingediend door LBO, 
CDA, VVD en D66 en verzoekt het college 
een quickscan uit te voeren bij verenigingen 
en dorpshuizen om in kaart te krijgen of  
er problemen (dreigen te) ontstaan door de 
hoge energieprijzen. Niet iedere partij vond 
het een taak van de gemeente om in geval van 
problemen te komen met een compensatie, 
dit is een taak van het rijk. Er lijkt ook een 
regeling vanuit het rijk in de maak te zijn en 
dan is het handig als Borger-Odoorn alvast in 
beeld heeft waar de problemen liggen. Na een 
schorsing werden ook musea toegevoegd aan 
de motie en werd deze unaniem aangenomen.

2e Exloërmond
De derde motie vreemd aan de orde werd 
ingediend door GB en ging over 78 woningen 
in 2e Exloërmond die op de nominatie staan 
om te worden gesloopt. Woonservice wil 
daarna 75 woningen terugbouwen. Totdat 
er gesloopt wordt blijven leeggekomen 
woningen leeg staan en dat vindt GB 
zonde in een tijd van woningnood. Ze 
willen een deel van de woningen verkopen 
aan starters in onze gemeente en met een 
duurzaamheidslening deze verduurzamen. 
De verkoop mag overigens niet ten 
koste gaan van de herbouw plannen van 
Woonservice maar daarvoor ziet GB nog 
wel andere plekken beschikbaar in het 
dorp. Hoewel andere partijen de nood voor 
starters herkennen zagen ze weinig in de 
plannen van GB. D66 was misschien nog 
wel het positiefst over het idee, zij waarderen 
creativiteit maar willen dan wel eerst een 
haalbaarheidsonderzoek. Ook de andere 
partijen waardeerden de creativiteit maar 
hadden vraagtekens bij de haalbaarheid. Dat 
er nu woningen leegstaan vonden alle partijen 
zonde van de woonruimte. Na doorvragen 
bleek het GB vooral te gaan om een gesprek 
met Woonservice en Lefier. Dat gesprek wil 
wethouder Zwiep wel met ze aangaan en dan 
vooral om het over de leegstand te hebben. 
Hij verwacht niet dat de oude woningen nog 
geschikt zijn om ze energiezuinig te maken. 
Hiermee was GB tevreden en ook deze motie 
werd ingetrokken.
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Familieberichten
kunt u inleveren

tot maandagmiddag 
14.00 uur bij de Bruna

in Borger.

De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Familieberichten kunt u inleveren
tot maandagmiddag 14.00 uur bij

de Bruna in Borger.

De Bruna is maandag om 13.00 uur geopend.

“D’r is een tied van kommen en d’r is een tied van goan”
“Kop d’r veur”

Met veel verdriet hebben wij na een korte en hevige 
ziekte afscheid genomen van mijn lieve echtgenoot, 
onze vader, opa en overopa

Klaas Jan Tiktak
Nieuwe Pekela Borger
* 9 april 1938 † 17 september 2022

Trijnie Tiktak-Gernaat

Klaas en Monique
     Carli en Jeremy
     Rowan
     Kelvin
René en Carola
     Annemie en Ricardo
          Elise en Sofie
     Jasper

Wij bedanken het UMCG, Buurtzorg Borger-Odoorn 
en Huisartsenpraktijk Van Veldhuizen

 voor de goede zorgen.

Correspondentieadres:
Trijnie Tiktak-Gernaat, Hunzedal 49, 9531 GB  Borger

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen 
van Klaas Jan.

We zijn diep geraakt door het overlijden
van onze buurtgenoot

Grietje
Hoiting - Meenderman

Wij wensen Albert en familie heel
veel sterkte met dit verlies.

Buurtvereniging Ambachtsstraat / Marslandenweg

Wij hebben kennis genomen van het overlijden
van onze buurvrouw

Jo Sanders
 

Wij wensen familie veel sterkte

Namens buurtvereniging
De Vlinderbuurt, Buinen

Alle mensen zijn bijzonder.

Een bijzonder mens is toch nog 
onverwachts overleden

Klaas Jan Tiktak

Wij wensen Trijnie en familie heel veel sterkte
voor de komende tijd.

Familie Bethlehem, Knol, Venema, Rorije

Henny van Someren-
Schouten

Omringd door allen die haar lief waren, hebben
wij afscheid genomen van onze lieve moeder,
oma en vriendin

weduwe van Rinus van Someren

De crematieplechtigheid wordt gehouden
op vrijdag 30 september om 15.15 uur in de
Berkenzaal van crematorium De Boskamp,
Boskamp 5 te Assen.

Na de plechtigheid ontmoeten wij elkaar
in de koffiekamer.

Correspondentieadres:
Houtlaan 7, 9403 EV Assen

5 Amsterdam,
28 mei 1938

c Assen,
25 september 2022

Vleuten: Richard en Tineke

Almere: Ed en Marja
Lars en Jet
Jim
Claire

Assen: Robert en Cécilia
Milan
Thomas

Assen: Gé

Ma hield van rozen

Bridge-uitslagen DES II in 
Odoorn
De uitslagen van de 2e zitting van de eerste ronde, 
gespeeld op 22 september 2022 in Hotel Oringermarke 
te Odoorn, zijn als volgt:

1e hrn Gezinus de Leeuw & Hendrik van Veen 63,02%
2e mw Didi van Aacken & hr Pieter Bokhoven 54,43%
3e ds Leny Blaauw & Fiena Wolf   54,35%
4e ds Liesbeth Baard & Trijnie Feringa  53,80%
5e mw Fenny Bruins & hr Geert Joosten  52,86%

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

Maandagmorgen 3 oktober a.s.
Nazomerwandelingen 
vanuit Exloo in 
groepsverband
Een nieuw seizoen met mooie nieuwe wandelingen. 
Op maandagmorgen 3 oktober organiseert de 
wandelcommissie ‘de Zandlopers’ samen met de 
sportcoach senioren van de gemeente Borger-Odoorn 
mooie wandelingen rondom Exloo.

U kunt kiezen uit een wandeling van 5 kilometer of  één van 
10 kilometer. De 10 km lopers vertrekken om 9.30 uur en de 
5 km lopers vertrekken om 10.30 uur.

Vertreklocatie is het dorpshuis van Exloo. ( Hoofdstraat 58A, 
achter de basisschool ) Na afloop kan er in het dorpshuis 
voor € 7,00  genoten worden van een lekkere lunch. Wilt u 
alleen deelnemen aan de wandeling dan is dat ook mogelijk. 
Dit is geheel gratis.

Lijkt het u leuk om mee te wandelen? U kunt zich opgeven 
bij Petra van den Bosch, sportcoach van de gemeente Borger- 
Odoorn. Mail: p.vandenbosch@borger-odoorn.nl of  Tel.nr: 
06 – 11 39 43 01. Opgave graag vóór 30 september. Vermeld 
bij opgave of  u gebruik wilt maken van de lunch. Extra info: 
Er wordt in groepsverband gewandeld.



14 Dinsdag 27 september 2022



15 Dinsdag 27 september 2022

Rederijkerskamer Ees bestaat 100 jaar 
maar stopt wegens te weinig leden
Toneelvereniging “de Rederijkerskamer EES” bestaat dit jaar 100 jaar. Hoewel de 
exacte oprichtingsdatum, door het verloren gaan van een deel van het, niet meer te 
achterhalen is, wordt hier toch bij stil gestaan.

Zo’n 100 jaar geleden omstreeks deze tijd 
werd de korfbal vereniging Vitesse in Ees 
opgeheven. Het toenmalige hoofd van de 
school, dhr. Van Engen, vond echter dat er 
een goede tijdbesteding voor de jeugd in 
plaats moest komen.

Hij richtte met enkele inwoners uit Ees 
de Rederijkerskamer Ees op. Met een 
groep jongeren werd in de eerste jaren 
vooral eenakters gespeeld. Door de jaren 
heen veranderde dit in avondvullende 
voorstellingen.

In het verleden werd voor vele verenigingen 
opgetreden iets wat nu niet meer aan de 
orde is. Het werd een bloeiende vereniging 
met meer dan 400 donateurs., die van één 
uitvoering per jaar naar vier uitvoeringen per 
jaar ging.

Bij het jubileum wordt stil gestaan door 
middel van optredens van het duo 2 voudt. 
De voorstellingen zijn voor de donateurs 
gratis te bezoeken. Kaarten kunnen afgehaald 
worden bij Piet Doek, Borgerderstraat 4 
in Ees. Vanaf  5 oktober kunnen ook niet 
donateurs overgebleven kaarten halen tegen 
een vergoeding van € 5,00.

Tot zover het heugelijk nieuws. Echter...  
Na honderd jaar toneel in Ees stopt de 
vereniging. Na het stoppen van vier leden 
vorig jaar, houden er dit jaar nog eens vijf  
leden mee op. Omdat er geen tot weinig 
nieuwe leden zich aanmeldden de laatste 
jaren blijft de vereniging geen keus. Voor 
het seizoen 2022/2023 stonden er nog 
uitvoeringen op de rol maar omdat een van 
de spelers de rol noodgedwongen terug 
moest geven, stopt het hier. Triest maar 
helaas.

PCOB afdeling Borger start winterseizoen 
met mooi reis
Op vrijdag 30 september a.s. gaan wij gezellig met elkaar op reis. Wij vertrekken om 
10.00 uur vanaf  de Goede Herderkerk aan de Hoofdstraat in Borger.

Via een mooie toeristische route, gaan wij 
naar restaurant “Bij Saartje”in  Vroomshoop 
voor de lunch. Daarna gaan wij naar Ommen 
en stappen aan boord van de rondvaartboot 
“Queen of  the Vecht Valley”en varen over 

de Vecht tot de stuw bij Vilsteren. Tijdens de 
rondvaart wordt er vertelt over het heden en 
verleden van Ommen en het Vechtdal. Om 
ongeveer 15.15 uur rijden we via een mooie 
route terug naar Borger.

Kunstroute Borger-Odoorn komt 
er weer aan

De jaarlijkse kunstroute in Borger-Odoorn wordt gehouden in het weekend van 
zaterdag 8 en zondag  9 oktober. Er is van 11.00 tot 17.00 uur kunst te zien van 
professionele kunstenaars en amateurkunstenaars.

Door Eline Lohman 

Alle kunstenaars die meedoen aan de 
kunstroute, hebben een open atelier. 
Inmiddels is een folder verspreid waarin 
informatie staat over alle 32 deelnemers. Je 
kunt de route wandelen, fietsen of  met de 
auto afleggen. Al meer dan tien jaar is de 
kunstroute een begrip in Borger-Odoorn, 
vertelt voorzitter Louky Schöne van het 
KunstKringBorgerOdoorn. “Het mooie 
ervan is dat het heel divers is. Alle soorten 
kunst worden getoond, van beelden en foto’s 
tot en met keramiek en schilderijen. Of  er 
veel animo is voor de kunstroute? Jazeker, 
ontzettend veel. Zelf  heb ik vorig jaar 
meegedaan en toen kwamen er veel mensen 
langs. De kunstroute in Borger-Odoorn is 
heel succesvol.”

Sommige kunstenaars houden met elkaar een 
open atelier in het dorpshuis. Louky: “Uit het 
hele land komen mensen naar de kunstroute 
toe. Maar ook uit de omgeving, mensen zijn 
dan nieuwsgierig wat kunstenaars in hun 
eigen buurt maken. Er zal kunst bij zitten 
die Frida Kahlo als onderwerp heeft, want 
we hebben als KunstKringBorgerOdoorn 
meegedaan aan een expositie in Assen 
over haar. Zo proberen we ook de wat 
jongere doelgroep binnen te krijgen. Als 
publiek, maar ook als kunstenaars. Ik zou 
zeggen: ‘ga kijken bij de kunstroute en 
schroom niet om je aan te melden bij het 
KunstKringBorgerOdoorn!’. Zij zullen zien 
dat we meer doen dan alleen de kunstroute 
organiseren.”

U kunt zich opgeven bij Jaap de Bruijn, e-mail: 
dbsmaarn@ziggo.nl
Natuurwerkgroep 't Ven Eesergroen 
zoekt vrijwilligers
De herfst komt eraan. Het vennetje bij Eesergroen dat door een groepje enthousiaste 
vrijwilligers wordt onderhouden ligt er mooi bij. Er is veel groen te zien. Zoveel zelfs, 
dat er nog maar een klein stukje zicht op het water is. Er staan een paar dode bomen. 
Dat hoort ook bij de natuur. Vogels doen zich tegoed aan de insecten onder de bast.

Door de droogte komen er veel 
voedingsstoffen, zoals stikstof, vrij. Hierdoor 
groeien de boompjes en struiken extra 
hard. Het aantal schapen om ze in toom 
te houden wordt daarom uitgebreid van 
vijf  naar zeven. Verder kunnen we nog 
altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken bij het 
snoeien van struiken en het verwijderen van 

bramen. Wij werken iedere winter op zeven 
zaterdagochtenden. De volgende keer is op 
1 oktober. We beginnen om 9:00 uur. Zagen, 
snoeischaren etc. zijn aanwezig. Er wordt 
gezorgd voor koffie en thee. Na afloop om 
12:00 uur eten we gezamenlijk soep en brood. 
U kunt zich opgeven bij Jaap de Bruijn. 
Email: dbsmaarn@ziggo.nl.

Kinderboekenweek van 5 t/m 16 oktober met als 
thema: Gi-Ga-Groen
Bibliotheek Borger-Odoorn organiseert 
weer een Kinderboekenweek feestmiddag
In bibliotheek Borger: GI-GA-GROENE FEESTMIDDAG op maandag 10 oktober 
van 15.00-16.30 uur. Sport & Spel-Quiz-Knutselen. Met combicoach Stefan, juf  Petra 
van Partou en Gonny van de Bieb. Voor wie: kinderen van 6 - 10 jaar. Meedoen: geef  je 
op in bibliotheek Borger of  mail je naam en leeftijd naar info@bibliotheekborger.nl

Leuk als je komt in je meest groene outfit! 
Wandelschoenen, een groene bloes, of  hang 
een verrekijker om je hals.

In bibliotheek Nieuw-Buinen: GI-GA-
GROENE Kinderboekenweek Feestmiddag 
op donderdag 13 oktober van 15.00-16.30 
uur. Leeftijd: 6 t/m 12 jaar. Kom naar de 
bibliotheek om te knutselen met natuurlijke 
materialen, mee te doen aan een quiz met 
leuke opdrachten en te bewegen met meester 
Daniël.

In bibliotheek Odoorn: Kinderboekenweek 
Gi-Ga-Groen: de Kinderboekenweek staat in 
het teken van natuur, milieu en klimaat. Kom 
knutselen, bewegen met meester Jeen, maak 
kennis met boswachter Hans en andere leuke 

activiteiten in en rond bibliotheek Odoorn, 
Hoofdstraat 24. Woensdag 5 oktober van 
14.30-16.00 uur voor kinderen van groep 1 
t/m 4. Woensdag 12 oktober van 14.30-16.00 
uur voor kinderen van groep 5 t/m 8.

In bibliotheek Valthermond: De 
Kinderboekenweek 2022 staat in het teken 
van natuur, milieu, klimaat. Maandagmiddag 
10 oktober van 14.30 – 15.30 uur 
kindermiddag voor kinderen van groep 1 t/m 
4. Kom knutselen, bewegen met meester Jeen 
en andere leuke activiteiten in het Brughuus. 
Maandagmiddag 10 oktober van 15.45 – 
16.00 uur voor kinderen van groep  5 t/m 8. 
Kom knutselen, bewegen met meester Jeen 
en andere leuke activiteiten in het Brughuus.

Archeologen nemen het Hunebedcentrum 
over tijdens Weekend van de Wetenschap
Tijdens het landelijke Weekend van 
de Wetenschap kan iedereen op een 
toegankelijke manier kennis maken 
met uiteenlopende wetenschappen. 
Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober 
tussen 11:00 en 17:00 uur zijn er in 
het Hunebedcentrum verschillende 
archeologen die jou laten zien hoe 
archeologen opgraven en wat zij 
daarvan leren. Jong en oud zijn van 
harte welkom om het recent geopende 
opgravingsterrein, dat gebaseerd is 
op recente opgravingen in Borger, te 
bezoeken.

Zelf  onderzoek doen
Kinderen kunnen samen met de archeologen 

onderzoek doen naar het verleden. Neem met 
een microscoop een kijkje naar de planten 
die groeiden in de prehistorie of  ontdek 
welke dieren er al waren in de tijd van de 
Hunebedbouwers. Je kunt zelf  op ontdekking 
uit, maar ook vragen stellen en je eigen 
vondsten meenemen om te laten zien aan de 
archeologen.

Basisschool kinderen gratis toegang
Hetzelfde weekend start ook de Oktober 
Kindermaand. Dat betekent dat alle kinderen 
tot 13 jaar het Hunebedcentrum elk weekend 
in oktober, dus ook tijdens het weekend van 
de wetenschap, gratis kunnen bezoeken!

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Dorpsfeest Buinen van vrijdag  
30 september t/m zondag 2 
oktober
Na drie jaar van voorbereidingen organiseert  de Stichting Buuner 
Beer dit jaar voor de 10e keer het Buunerbeer Feest in Buinen van 
vrijdag 30 september t/m zondag 2 oktober. Dit feest staat in het 
teken van veel muziek en  leuke activiteiten voor jong en oud.

Vrijdag is er traditiegetrouw 
’s avonds de kinder-  en buurt 
playbackshow. DJ Bram zorgt  voor 
de muzikale omlijsting.

Zaterdag hebben we voor de 
kinderen een vossenjacht met 
aansluitend een kinderdisco. ‘s 
Avonds wordt het groot feest met 
de  feestband Moeflons. We vinden 
het leuk als je in Tiroler outfit komt.

Zondagmiddag kunnen de spieren 
weer worden losgemaakt tijdens 
de zeskamp en het touwtrekken  
en daarna samen met de band 5th 
Wheel de voetjes van de vloer! 

Kortom, het belooft weer een 
fantastisch weekend te worden! 
Kijk voor meer informatie op 
onze facebookpagina: Stichting 
Buunerbeer.

“Na deze training ervaar ik meer rust, slaap ik 
beter en geniet ik meer van elk moment”
Minder vatbaar voor stress, 
angst en pijn
Zoals we ons lichaam trainen met sport, zo kunnen we ook onze 
geest trainen met mindfulness. Wie regelmatig mindfulness 
beoefent is minder vatbaar voor stress, angst, pijn, depressie en 
woede zo blijkt uit onderzoek. Aandacht, concentratie, innerlijke 
rust, emotioneel evenwicht en een gevoel van welbevinden nemen 
toe. De Mindful gelukkig, stress reductietraining bestaat uit 10 
wekelijkse avonden en start weer op dinsdag 4 oktober bij De 
Verwondering in Drouwen (19.30-21.30).

Mindful zijn betekent je aandacht 
doelbewust richten op je ervaring 
van dit moment, zonder hierover 
te oordelen. In de training leer je 
anders omgaan met stress, emoties 
en alle “moetens”. Ook leer je 
anders naar je gedachten te kijken 
waardoor mindfulness ook effectief  
blijkt te zijn bij mensen die veel in 
hun hoofd zitten of  veel piekeren 
of  veel malen. Je leert meer te 
genieten van de mooie dingen 
van het leven. Door de macht van 
denken en doen los te laten, kunnen 
we met een warme open aandacht 
leren ons te openen voor wat zich 
hier en nu aandient.

Belangrijke thema’s zijn: acceptatie, 
loslaten, omgaan met emotionele 
en fysieke pijn en “gedachten zijn 
geen feiten.” De training kent een 
zorgvuldige opbouw en er wordt 
verwacht dat je ook oefeningen 
en opdrachten thuis uitvoert. 
Naast deze training is er op de 
woensdagavond een nieuwe training 
ontworpen die geïnspireerd is 
op het baanbrekende werk van 
Dr. Joe Dispenza, zie website. 
Fokke Slootstra is gecertificeerd 
mindfulness- en compassietrainer. 
Neem je iemand mee voor de 
training dan krijg je 20% korting. 

Opgave via info@verwondering.eu 
of  0599-512798.

Uitslagen bridgeclub ‘t Aailaand 
in Nieuw Buinen
 
Er werd gespeeld op dinsdag 20 september jl.
 
1e plaats: Eppie de Groot & Ben van Doorn  55,56%
1e plaats: Manny Lutjes & Harry Hulzebos  55,56%
3e plaats: Alie Lubbers & Sietska Zwinderman  53,56%
4e plaats: Gera Meijer & Teun ter Haar  52,78%
5e plaats: Ria Westen % EltJan Danes  49,32%

Eigenaar Gunhar Koops van Yankee Doodle woont in Valthermond
Yankee Doodle en paintball Emmen zorgen voor 
bedrijfsuitjes vol fun, spanning en gezelligheid
Als je denkt aan fun, spanning en gezelligheid dan vind je Yankee 
Doodle en Paintball Emmen de perfecte match. Sinds kort hebben 
deze twee recreatieve bedrijven de handen ineen geslagen en bieden 
zij een compleet bedrijfsuitje aan. Bij dit uitje kun je kiezen uit 
lasergamen, paintball of  luchtbuksen en daarna twee uur onbeperkt 
eten.

Het paintball/lasergame FUN 
Diner
De start is bij de Indoor Arena 
van Paintball Emmen. In de 1600 
m2 grote arena gaan jullie de strijd 
met elkaar aan. ‘Je trekt een stoere 
legerjas van ons aan, ontvangt 
een professionele paintball- of  
lasergame gun en strijdt in twee 
teams tegen elkaar’ vertelt eigenaar 
van Paintball Emmen Rik Westera. 
Na een uur lang fanatiek bezig 
te zijn geweest is het tijd voor 
ontspanning en gezelligheid aan 
tafel. ‘Binnen 10 minuten rijden zijn 
jullie bij Yankee Doodle Emmen. 
Hier staat één van onze vriendelijke 
medewerkers te wachten om jullie 
te verwelkomen. Yankee Doodle 

is het gezellige Amerikaanse 
tabletrestaurant van Emmen. 
Op onze tablets heb je de keuze 
uit meer dan 110 verschillende 
gerechten. Je bestelt op de tablet 
en wij komen alles bij je aan tafel 
langsbrengen. Zo kunnen jullie 
nog even over het paintballen of  
lasergamen napraten’ haakt Gunhar 
Koops, eigenaar van de Yankee 
Doodle restaurants, aan.

Het perfecte bedrijfs-, team-, 
familie- of  vriendenuitje
Bij Yankee Doodle kun je terecht 
voor 12 verschillende soorten FUN 
Diners. Zo kun je paintballen, 
maar ook SIM Racen, een pub quiz 
spelen en nog veel meer. Hierbij 

combineer je een activiteit altijd 
met twee uur onbeperkt eten. Dit 
zogeheten paintball/lasergame 
FUN Diner is niet alleen leuk voor 
bedrijven, maar ook voor teams, 
vrienden en familie. ‘We brengen 
fun, spanning en gezelligheid. 
Dit zijn in onze ogen de perfecte 
ingrediënten voor een memorabele 
middag of  avond’ eindigen de heren 
hun verhaal.

Reserveren
De FUN Diners bij Yankee Doodle 
zijn doorgaans alleen telefonisch 
te reserveren door te bellen naar 
0591 – 54 78 26. Het paintball/
lasergame FUN Diner is ook 
online te reserveren middels 
de online boekingsmodule van 
Paintball Emmen. Klik hier om 
de boekingsmodule te bekijken 
en maak zelf  de keuze of  jullie 
gaan paintballen, lasergamen of  
luchtbuksen. See you at Paintball 
Emmen en Yankee Doodle!

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

Zeno Roos exposeert bij De Ieme Natuurvoeding 
in Borger
Vanaf  de eerste week van oktober exposeert Zeno Roos zijn grafisch 
werk bij De Ieme Natuurvoeding aan de Hoofdstraat 61A in Borger. 

Als 'ambachtelijke jeugdleider' in 
de jaren ‘60, heeft hij gewerkt met 
diverse eenvoudige druktechnieken. 
In de jaren ‘70 werd de draad weer 
opgepakt in het atelier van Jan 
Bos in Odoorn en werd er vooral 
gewerkt met de etspers. Daarnaast 
werd en wordt er nu weer thuis 
gewerkt met een houten wasmangel 
en een zéér eenvoudig tafelpersje.

De basis van zijn werk bestaat uit 
het maken van een monoprint 
met drukinkt, waarbij het kleur-

uitgangspunt zorgvuldig wordt 
gekozen.

Vrijwel alle werken worden gemaakt 
in het atelier van de Historische 
Drukkerij en Grafische Werkplaats 
van het Openlucht Museum Ellert 
& Brammert in Schoonoord waar 
hij vrijwilliger en 'dus' lid is van het 
Druk Collectief  “De Drukpers” 
met ongeveer 15 leden.

Voor bijna 90% heeft het werk een 
bewust abstract karakter: de kijker 

kan zijn verbeelding op gang laten 
brengen en wegdromen in zijn eigen 
verhaal.

Kom gerust naar de winkel om zijn 
werken te bewonderen.
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1x per maand in Nieuw-Buinen, Borger, Valthermond en Odoorn

Vragen over uw pc, tablet of 
smartphone? Kom naar het Digitaal 
spreekuur in de Bibliotheek
Op maandag is er in een Bibliotheek in de gemeente Borger-Odoorn een Digitaal 
spreekuur  tussen 14.00 en 15.30 uur. Er is dan een vrijwilliger aanwezig die u leuke en 
handige tips kan geven omtrent uw pc, tablet of  smartphone en die u kan helpen met 
uw vragen.

Op de eerste maandag van de maand is het 
in Bibliotheek Nieuw Buinen, de tweede 
maandag van de maand in Bibliotheek 
Borger, de derde maandag in Bibliotheek 
Valthermond en de laatste maandag van de 
maand in Bibliotheek Odoorn. Bezoek van 
het Digitaal spreekuur is gratis en de koffie 

staat ook voor u klaar. U bent van harte 
welkom en u hoeft geen lid te zijn van de 
bibliotheek.
www.bibliotheekborger.nl 
www.bibliotheeknieuwbuinen.nl 
www.bibliotheekodoorn.nl 
www.bibliotheekvalthermond.nl

Lezing ‘Omdenken bij dieren’ in 
Bibliotheek Odoorn
Op skivakantie? De dikke winterjas, muts en handschoenen worden ingepakt met 
een paar warme snowboots met goed profiel. Op zonvakantie? De zonnebrandcrème 
wordt dan zeker niet vergeten evenals een kamer met airco. Dieren hebben echter 
geen zonnebrandcrème of  snowboots tot hun beschikking… Of  toch wel?

In de lezing ‘Omdenken bij dieren’ vertelt één 
van de vrijwilligers van Wildlands van alles 
over hoe dieren omgaan met hun leefwereld. 
Hoe ze gebruik maken van het klimaat óf  
hoe ze zich hebben aangepast aan het klimaat 
en hun leefomgeving.

De lezing is op dinsdagavond 4 oktober, 
aanvang 19.30 uur in de bibliotheek Odoorn, 
Hoofdstraat 24. Toegang € 5,- voor leden 
bibliotheek, € 7,50 voor niet-leden (incl. 
Koffie/thee).  www.bibliotheekodoorn.nl

Nationale Sportweek brengt ook 
inwoners Borger-Odoorn in beweging
De gemeente Borger-Odoorn sloot vorige week aan bij de Nationale Sportweek. Doel: 
proberen zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. ‘Bovendien kregen regionale 
verenigingen de gelegenheid om zich tijdens de week te profileren’, zegt combicoach 
Petra van den Bosch van de gemeente Borger-Odoorn.

Natuurwandelen krijgt permanent 
karakter
Behalve de activiteiten van de gemeente, 
speelden onder meer Bike Neighbours, 
Judovereniging Borger en de Tennis- en 
Padelclub Borger handig in op de sportweek. 
Van den Bosch kon vrijdag constateren dat 
wat haar betreft sprake was van een geslaagde 
week. ‘Ik ben zelf  aanwezig geweest bij de 
fietstocht voor senioren waar 25 mensen 
aan deelnamen en vrijdagmorgen hebben we 
gezond natuurwandelen geïntroduceerd. Ook 
dit was een succes. We hebben laten zien dat 
wandelen een zeer laagdrempelige manier 
van bewegen is en ideaal is voor mensen die 
bijvoorbeeld te maken hebben met diabetes 
en overgewicht. Er waren tien mensen 
aanwezig en we hebben meteen besloten 
om deze activiteit voortaan elke week aan te 
bieden’, zegt Van den Bosch. ‘We gaan elke 
vrijdag vanaf  11.00 uur wandelen vanaf  het 
Hunzehuys. We hebben inmiddels genoeg 
vrijwilligers weten te vinden en hebben een 

vaste begeleider weten te strikken. En daar 
ben ik erg blij mee. Behalve dat wandelen 
gewoon gezond is, is het ook nog eens een 
heel sociale activiteit.’

Fittest in 2e Exloërmond
Via landelijke onderzoeken en cijfers en via 
de inmiddels bekende Fittest kunnen Van den 
Bosch c.s. zich een aardig beeld vormen van 
de situatie in de gemeente. ‘Op 19 oktober 
hebben we weer een Fittest in de Hunsow hal 
in 2e Exloërmond. Mensen kunnen na die 
test een gesprek aangaan met een adviseur en 
kunnen vervolgens eventueel gebruik maken 
van gratis sportaanbod.’ Van den Bosch wijst 
er verder op dat mensen met een klein budget 
zeker ook kunnen bewegen en sporten. 
‘Als gemeente hebben we een Participatie 
webshop en er zijn dus mogelijkheden om te 
gaan sporten. En neem zoiets als wandelen. 
Dat kost niets en is zeker als je het in 
groepsverband doet gewoon ontzettend leuk.’ 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Liefst 345 deelnemers genieten in en 
rond Exloo van Atbeetje ‘Vals Plat’

‘Fantastisch’. Zo omschrijft organisator Ritske Boerman Atbeetje ‘Vals Plat’, een 
MTB tocht voor de recreatieve fietser die zondag in en rond Exloo gehouden werd. 
‘Met 345 deelnemers zijn we tevreden. Aanvankelijk viel de voorinschrijving wat tegen, 
de laatste dagen meldden steeds meer fietsers zich aan. Zij hebben waarschijnlijk de 
weersverwachting even afgewacht’, denkt Boerman.

Prima omstandigheden voor fietsers en 
voor de organisatie
Het organiserende Biking Neigbours had 
geluk met het weer. ‘ Het zonnetje scheen en 
de omstandigheden waren voor zowel fietsers 
als voor de organisatie prima’, zegt Boerman. 
‘Alles liep op rolletjes en ook de afsluiting 
in de beweegtuin in Exloo werd door de 
deelnemers bijzonder gewaardeerd.’ En dus 
is ondertussen alweer een datum voor 2023 
vastgesteld. Fietsers kunnen 24 september 
alvast omcirkelen in de agenda.

‘Bijzonder flauw’
Een klein smetje op het evenement was 

het feit dat waarschijnlijk een kleine groep 
wandelaars probeerde de organisatie onderuit 
te halen. ‘Er waren lintjes weggehaald en 
getracht werd om zo de fietsers de verkeerde 
kant op de sturen. Bijzonder flauw natuurlijk. 
We hebben de routes vrijdag uitgezet en 
zondagochtend hebben we al orde op zaken 
moeten stellen. Na de inspectie echter, bleek 
dat er opnieuw lintjes waren verdwenen. Het 
zal een kleine groep mensen zijn die menen 
dat het bos alleen aan wandelaars behoort’, 
zegt Boerman. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee) (Foto: Auniek K.E. Klijnstra)

a.s. zaterdag
Open dag Badminton Club Tonegido
2e Exloërmond
Zaterdag 1 oktober houdt Badminton Club Tonegido een open dag van 10.30 tot 13.30 
uur in sporthal De Hunsowhal aan het Zuiderdiep 33. 

BC Tonegido is een 
gezellige, recreatieve 
badminton vereniging 
welke iedere 
dinsdagavond speelt 
in de Hunsowhal 
van 20.00 tot 21.30 
uur. De badminton 
club is geschikt voor 
iedereen, beginner 
of  gevorderde, vanaf  16 jaar. BC Tonegido 
heeft geen trainer, speelt geen competitie 
maar heeft wel voldoende kennis om 
de beginnende speler bekend te maken 
met badminton. Ook biedt de club de 

mogelijkheid om twee keer gratis mee te 
spelen, zonder verplichtingen, zodat je kunt 
ontdekken of  badminton iets voor jou is. 
Wat heb je nodig voor deze open dag? 
Zaalschoenen en makkelijk zittende kleding, 
je kunt van ons een badminton racket lenen 
deze dag. Wat kun je verwachten op deze 
open dag? Je leert uiteraard de spelregels en 
technieken, je kunt een aantal wedstrijdjes 
spelen en leuke prijsjes winnen en uiteraard 
staan er een hapje en een drankje klaar.

Ontdek hoe leuk badminton kan zijn en 
kom langs aan het Zuiderdiep 33 in 2e 
Exloërmond!Muziekvereniging Harmonie in Gasselte 

organiseert droge worstenactie
Harmonie Gasselte houdt dit jaar, in plaats van de jaarlijkse aardappelactie, voor 
het eerst een droge worstenactie. Door een bestelling te plaatsen, steunt u de 
vereniging en kunt u zelf  genieten van wat lekkers tijdens het borrelen of  gewoon als 
tussendoortje. 
 
Bestellingen in Gasselte worden op 8 
oktober 2022 tussen 10.00 - 15.00 uur aan 
huis bezorgd. Dit doen wij onder muzikale 
begeleiding van onze Blaoskapel! Bestellingen 
buiten Gasselte kunnen op 8 oktober 2022 
tussen 10.00 - 15.00 uur worden afgehaald 

bij de Meester J. Kranenborgschool, 
Kostvlies 9 in Gasselte. Bestellen kan via 
het bestelformulier op onze facebookpagina 
Harmonie Gasselte of  website  
www.harmoniegasselte.nl



Borger-Odoorn zet zich in voor de 
opvang van vluchtelingen

“We zien bijna dagelijks in het nieuws 
de beelden van de grote groepen 
vluchtelingen voor het aanmeldcentrum 
in Ter Apel. Veel mensen bivakkeren 
op het veld voor het centrum en ’s 
nachts slapen zij buiten op het gras. 
Er zijn gewoon niet genoeg plaatsen 
beschikbaar om alle vluchtelingen een 
slaapplek te kunnen geven. We willen 
de vluchtelingen die hun toevlucht 
zoeken in ons land graag een goede 
en nette opvangplek aanbieden. 
Daarom maken het Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers (COA), het Rijk en 
de Veiligheidsregio’s afspraken met 
gemeenten. Alle gemeenten zorgen 
dat zij een aantal opvangplaatsen 
voor vluchtelingen aanbieden om 
de druk op het aanmeldcentrum in 
Ter Apel te verminderen. Ook Borger-
Odoorn werkt hier aan mee. Op deze 
pagina’s leest u wat onze gemeente 
de afgelopen periode al hee�  gedaan 
voor vluchtelingen, asielzoekers en 
statushouders. En wat wij nu en in de 
komende maanden nog gaan doen. 
Zodat de vluchtelingen de komende 
wintermaanden een droog, warm en 
veilig ‘thuis’ hebben.”

Burgemeester 
Jan Seton

▶ Zelf meer doen voor
 vluchtelingen?

Het is � jn als de vluchtelingen zich welkom 
voelen. Veel inwoners van Borger-Odoorn bieden 
hun hulp aan. Er zijn vaak spullen nodig zoals 
warme winterkleding, � etsen en soms ook 
vervoer. In de Week in Week uit kunt u in de 
gemeenteberichten lezen waar behoe� e aan is. 

De locatiemanagers van de gemeente zijn het 
aanspreekpunt voor vragen over vluchtelingen:
▹ Jaap Kuiper: 06 46 25 37 92
▹ Ben Helle:  06 46 22 16 34

Met andere vragen over de opvang van 
vluchtelingen kunt u mailen naar:
vluchtelingenopvang@borger-odoorn.nl 

▶ Een reguliere huurwoning  
 voor statushouders

Vluchtelingen of asielzoekers die hun proces 
hebben doorlopen en in Nederland mogen 
blijven, krijgen een verblijfsvergunning. Zij 
zijn statushouders of nieuwe Nederlanders. 
Zij hebben dus ook dezelfde rechten en 
plichten als alle andere Nederlanders. 
Bijvoorbeeld ook het recht op een 
reguliere huurwoning. Als zij nog in het 
asielzoekerscentrum (AZC) wonen, horen zij 
welke gemeente hun nieuwe woonplaats 
wordt. Zij blijven in het AZC tot zij een 
woning in hun nieuwe gemeente hebben. 
Door het woningtekort is het al lange tijd 
moeilijk om statushouders een woning toe 
te wijzen. Zij blijven daardoor langer in 
het AZC wonen. Daar is dan geen ruimte 
meer voor nieuwe vluchtelingen. Die dan 
dus langer in het aanmeldcentrum in Ter 
Apel moeten blijven. Vluchtelingen die zich 
in Ter Apel aanmelden, kunnen daardoor 
geen slaapplek meer krijgen in het 
aanmeldcentrum. 

▶ De gemeente krijgt een   
 taakstelling van het Rijk

Elke gemeente hoort per hal� aar voor 
hoeveel statushouders zij een woning 
moet regelen. Hiervoor hee�  de gemeente 
afspraken met woningcorporaties. Zij 
moeten zorgen dat er voor iedereen die op 

de wachtlijst staat, een woning komt. Ook 
voor statushouders. Dat duurt soms best 
lang. En voor de gemeente valt het dan niet 
altijd mee om de woningen te leveren voor 
het aantal van hun taakstelling. Ook omdat 
er een eerlijke verdeling van de vrijgekomen 
woningen moet zijn. 

Het Rijk hee�  voor dit jaar een regeling 
gemaakt die gemeenten kan helpen 
statushouders een tijdelijke woonplek te 
geven. Hierdoor kunnen zij plaats maken 
voor nieuwe vluchtelingen en de gemeente 
en de corporaties hebben wat extra tijd om 
een de� nitieve woning te regelen. Dit is de 
Hotel- en Accommodatieregeling (HAR). 

▶ Statushouders wonen tijdelijk  
 in Valthermond

Met de HAR-regeling kan de gemeente 
statushouders een tijdelijke woonplek 
geven in een gebouw dat daarvoor 
geschikt is. Een leegstaand gebouw aan de 
Vrijheidslaan in Valthermond is hiervoor 
door de eigenaar aan de gemeente 
verhuurd. Vanaf 23 mei van dit jaar zijn 
de eerste tijdelijke bewoners in het pand 
komen wonen. Gemiddeld wonen er tot 
nu toe 8 personen. Er is een goed contact 
tussen de tijdelijke bewoners en de buurt 
aan de Vrijheidslaan, met gezamenlijke 
activiteiten en gezelligheid. 

Uiterlijk op 31 december eindigt de huur. 
De bewoners moeten dan een nieuwe 
woning in de gemeente hebben gekregen 
en het pand moet weer leeg zijn. 
De eigenaar gebruikt het terrein daarna 
om zijn woningbouwplannen verder 
uit te voeren.

▶ Gemeentelijke opvanglocaties  
 voor Oekraïense vluchtelingen

Op 24 februari begon de oorlog in Oekraïne 
en sloegen veel Oekraïners op de vlucht. Zij 
reisden naar buurlanden en naar andere 
landen verder weg, waaronder Nederland. 
Ook in Borger-Odoorn meldden Oekraïense 
vluchtelingen zich. Op 1 april ging de 
eerste gemeentelijke opvanglocatie bij 
Vakantiepark Capfun Fruithof in Klijndijk 
van start. Daar verbleven 42 vluchtelingen 
in 10 stacaravans tot Hemelvaart. Enkele 
Oekraïners bleven daar omdat ze een 
betaalde baan kregen op het park. 

In de maanden daarna regelde de 
gemeente nog 4 opvanglocaties voor 
Oekraïense vluchtelingen. Het Kleurenpalet 
en het gebouw Het Tussendiep van de PKN 
kerk in Nieuw-Buinen, een opvanglocatie 
met 12 units bij het gemeentehuis in Exloo 
en een groepsaccommodatie in Eesergroen. 
Daarnaast verblijven er nog Oekraïners 
in diverse woningen in de gemeente. De 
Oekraïners die in de units zaten, zijn kort 
geleden verhuisd naar enkele chalets op 
Vakantiepark Capfun Fruithof in Klijndijk. 
Op dit moment verblijven er nog ruim 
100 Oekraïners in de gemeentelijke 
opvanglocaties in de gemeente Borger-
Odoorn. Ook particulieren hebben hun 
woning opengesteld om Oekraïners bij hen 
thuis een veilige plek te bieden. Veel van 
hen hebben inmiddels een betaalde baan 
en de leerplichtige kinderen gaan naar de 
basisschool of het voortgezet onderwijs.
De inwoners van Borger-Odoorn gaven en 
geven hen een warm welkom. Zij krijgen 
kleding, � etsen en hulp om hun weg 
te vinden in de gemeente en worden 
uitgenodigd voor gezellige activiteiten en 
uitstapjes.

▶ Noodopvang voor    
 vluchtelingen uit Ter Apel

De gemeente kreeg in mei en eerder 
deze maand de dringende oproep van 
het COA om noodopvang te organiseren 
voor vluchtelingen in Ter Apel. Deze 
vluchtelingen konden niet terecht bij 
het aanmeldcentrum. In Borger-Odoorn 
konden in mei ongeveer 100 vluchtelingen 
voor vijf dagen terecht in de Hunsowhal in 
2e Exloërmond. Er werd in korte tijd veel 
werk verzet om deze tijdelijke noodopvang 
mogelijk te maken. Bijvoorbeeld de 
inrichting van de hal met veldbedden en 
het regelen van maaltijden en activiteiten 
voor de vluchtelingen. Ook veel vrijwilligers 
uit de buurt hielpen mee om deze dagen 
met elkaar de opvang in goede banen 
te leiden. Eerder deze maand kwam er 
opnieuw een oproep bij ons binnen. En 

weer werd snel geregeld dat op 2 plekken 
een opvanglocatie werd ingericht. De 
Hunsowhal in 2e Exloërmond werd opnieuw 
benut voor 80 vluchtelingen. En deze 
keer vond ook een groep van ongeveer 50 
vluchtelingen onderdak in de sportzaal in 
Exloo. 

▶ Crisisnoodopvang 
 van 1 oktober tot en met   
 januari 2023

De crisis bij de opvang van vluchtelingen 
blij�  een groot probleem. Het COA hee�  
niet genoeg plaatsen om iedereen een 
goede plek te geven. Daarom hebben 
het Rijk, de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) en de Veiligheidsregio’s 
in Nederland samen de afspraak gemaakt 
om crisisnoodopvang te regelen. Hiermee 
willen zij de druk op het aanmeldcentrum 
in Ter Apel verlichten. Elke gemeente zorgt 
voor de opvang van 50 vluchtelingen voor 
de periode van 1 oktober tot 31 december 
2022. In Borger-Odoorn hebben we besloten 
deze periode te verlengen tot en met 
januari 2023. De gemeente hee�  hiervoor 
de units bij het gemeentehuis aangewezen 
en een  boerderij op Camping Exloo aan de 
Valtherweg. In totaal kunnen in Exloo 33 
vluchtelingen een opvangplek krijgen. Voor 
de overige 17 vluchtelingen verwacht de 
gemeente ook snel een plek te hebben.

▶ Hoe informeert de gemeente  
 haar inwoners? 

De gemeente zet zich regelmatig in om 
vluchtelingen voor kortere of langere 
tijd een opvangplek te geven. Zo’n 
opvanglocatie moet vaak snel en op korte 
termijn beschikbaar zijn. Dat vraagt begrip 
en medegevoel van de inwoners van een 
dorp of buurt. Daarom vinden wij het 
belangrijk om omwonenden van te voren 
en op tijd te informeren over deze plannen. 
Vaak lukt dat ook. Maar soms is de nood zo 
hoog dat zelfs een snelle actie nog wordt 
ingehaald door de werkelijkheid. Zoals dat 
gebeurde in 2e Exloërmond, waar de bus 
met de vluchtelingen al aankwam toen 
de bewonersbrieven nog werden bezorgd. 
Gelukkig reageerden buurtbewoners met 
veel begrip. Ook bij de gemeente leren wij 
van deze ervaringen. Daarom bezorgen 
wij een brief aan de bewoners in de buurt 
met alle informatie, voordat wij de pers en 
anderen hierover inlichten. En bij langer 
durende opvang praten wij bewoners bij 
op een informatiebijeenkomst. Zo kunt 
u uw vragen stellen en krijgt u altijd een 
persoonlijk antwoord. Wij hopen dat u 
begrip hebt voor de dingen wij doen voor 
de opvang van vluchtelingen.

Jan Seton
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met alle informatie, voordat wij de pers en 
anderen hierover inlichten. En bij langer 
durende opvang praten wij bewoners bij 
op een informatiebijeenkomst. Zo kunt 
u uw vragen stellen en krijgt u altijd een 
persoonlijk antwoord. Wij hopen dat u 
begrip hebt voor de dingen wij doen voor 
de opvang van vluchtelingen.

Jan Seton
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De Treffer ‘16
Maandag 26 september 2022  
19:00  De Treffer ‘16 MO17-1  BATO MO17-1 

Zaterdag 1 oktober 2022  
10:00  De Treffer ‘16 J12-1 SJS JO12-2
10:00  De Treffer ‘16 J10-1 SJS JO10-2
10:15  Ter Apel ‘96 JO9-2JM  De Treffer ‘16 JO9-1 JM
14:00  De Treffer ‘16 J15-1  SJS JO15-1
14:30  FC Assen MO17-2  De Treffer ‘16 MO17-1

Zondag 2 oktober 2022  
10:00  SPW 3  De Treffer ‘16 2
14:00  De Treffer ‘16 1  JVV 1

vv Gieten
Vrijdag 30 september
21:00 Tunas 1 Gieten 1 Zaal
 
Zaterdag 1 oktober 
08:30  Achilles 1894 JO15-2  Gieten/Eext JO15-2JM  
09:00  Gieten/Eext JO7-1JM  Zuidlaren JO7-1  
09:00  Gieten/Eext JO8-2JM  VAKO/Tynaarlo JO8-1  
09:00  Gieten/Eext JO10-1JM  Rolder Boys JO10-2  
09:00  Gieten/Eext JO8-1JM  SJS JO8-1  
09:00  Gieten/Eext JO9-1JM  Ter Apel ‘96 JO9-1  
09:40  Annen JO7-1  Gieten/Eext JO7-1JM  
10:00  ZVC ‘14 JO9-1JM  Gieten/Eext JO9-2JM  
10:30  Gieten/Eext JO11-2JM  VAKO/Tynaarlo JO11-2  
11:00  Gieten/Eext JO13-1JM  Stadskanaal JO13-3  
11:00  Gieten/Eext JO14-1JM  Donkerbroek/Makkinga
  JO14-1JM  
11:00  Gieten/Eext JO11-1JM  Onstwedder B. JO11-1JM  
12:15  HS’88 JO19-1  Gieten/Eext JO19-1  
12:30  Gieten/Eext JO17-1JM  ZVC’14 JO17-1  
12:30  Gieten/Eext JO15-1  HS’88 JO15-1JM  
14:30  Gieten/Eext JO19-2  Muntendam JO19-1  
14:30 Annen JO17-2 Gieten/Eext JO17-2
 
Zondag 2 oktober 
10:00  Gieten 2  Musselkanaal 2  
10:00  Gieten 3  Gasselternijveen 3  
10:00  Gieten 5  Actief  5  
10:00  Asser Boys 4  Gieten 4  
14:00  ZNC 1  vv Gieten

Clubnieuws

vv Buinerveen
Zaterdag 1 Oktober
BBC JO 17-1 Borger JO 17-2 10.30 uur
Westerwolde JO 11-2 BBC JO 11-1 10.30 uur
BBC JO 10-1 Mussel JO 10-1 09.00 uur
BBC JO 08-1 Borger JO 11-1 09.00 uur
Sellingen JO 07-1 BBC JO 07-1 10.30 uur
Westerwolde JO 07-2 BBC JO 07-2 10.00 uur
  
Zondag 2 Oktober
Zwartemeerse Boys 1 Buinerveen 1 14.00 uur
Stadskanaal 5 Buinerveen 2 10.00 uur
Buinerveen 3 Alteveer 3 10.00 uur

sv Borger
Dinsdag 27 september 2022  
18:30 Borger JO17-1 VKW JO17-1

Zaterdag 1 oktober 2022  
09:00 Borger JO15-1 SVV’04 JO15-1JM
09:00 Borger JO11-2 SJO Pekela 2000 JO11-1JM
10:30 Borger JO19-1 HOVC JO19-1
11:15 Borger JO13-2 Wildervank JO13-2JM
11:30 Borger JO17-1 SVBO JO17-1
11:30 Borger JO11-1 LTC JO11-2
14:30 Borger 1 ZZVV 1
14:30 Borger 3 Be Quick 1887 3
08:45 Veendam 1894 JO9-2 Borger JO9-1
09:00 SJO BBC JO8-1JM Borger JO8-1
09:30 CEC JO11-1 Borger JO11-3JM
10:00 Drenthina JO13-1 Borger JO13-1
10:30 SJO BBC JO17-1 Borger JO17-2
10:30 Stadskanaal JO15-3 Borger JO15-2
10:30 Onstwedder Boys JO11-2JM Borger JO11-4
10:30 Nieuw Buinen MO15-1 Borger MO15-1
15:00 Wildervank 2 Borger 2

Zondag 2 oktober 2022  
10:00 Borger 2 zo. Eext 2

Dinsdag 4 oktober 2022  
19:30 Borger JO17-2 Nieuw Buinen JO17-1

vv HOVC
Zaterdag 1 oktober
9.00 HOVC JO9-1JM Musselkanaal JO9-2
9.00 HOVC JO8-1JM KSC JO8-1JM
9.00 Beilen JO15-1 HOVC JO15-1JM
9.00 Musselkanaal JO12-2 HOVC JO12-2JM
9.00 Fc Klazienaveen JO10-3JM HOVC JO10-1
9.30 Borger JO19-1 HOVC JO19-1
10.30 HOVC JO12-1 (J/M) Nieuw Buinen JO12-2
10.45 BATO JO11-2 HOVC JO11-1JM
11.00 HOVC JO13-1 Sleen JO13-1JM
12.00 HOVC JO15-2JM Fc Ter Apel’96 JO15-2
13.00 HOVC JO17-1 SJO Dalen/DSC’65 JO17-1JM
14.30 HOVC Vr1 DVC’59 Vr1
  
Zondag 2 oktober  
10.00 HOVC 2 Titan 2
10.00 HOVC 3 SVV’04 3
10.00 HOVC 5 DOS’63 1
10.00 EHS’85 3 HOVC 6
10.00 HOVC 7 HSC 2
11.00 EMMS 2 HOVC 4
14.00 WKE’16 1 HOVC 1

vv Nieuw Buinen
1-10-2022
09:30 Nieuw Buinen JO9-1 SPW JO9-1
10:00 Nieuw Buinen MO17-1 SJO Coendersborg MO17-1
10:30 Nieuw Buinen MO15-1 Borger MO15-1
12:15 Nieuw Buinen JO15-1 WVV JO15-2
14:30 Nieuw Buinen JO19-1 Sweel JO19-1
15:00 Nieuw Buinen VR1 SJO ZVC ‘14 VR1
09:30 DVC’59 MO20-1 Nieuw Buinen MO20-1
10:30 HOVC JO12-1 (J/M) Nieuw Buinen JO12-2
03:36 NWVV/TITAN JO17-1 Nieuw Buinen JO17-1
11:30 ST Rolder Boys JO10-1 Nieuw Buinen JO10-1
11:30 HS’88 MO13-2 Nieuw Buinen MO13-1(9-tal)
12:15 FC Ter Apel ‘96 JO12-2 Nieuw Buinen JO12-1
20:00 Twedo 1 Nieuw Buinen 1
  
2-10-2022
11:00 Nieuw Buinen 2 WVV 2

vv Gasselternijveen
Zaterdag 1 oktober 2022
SJO Pekela 2000 JO12-1J  SJO ZVC ‘14 JO12-1JM  09:00
Nieuw Buinen VR1  SJO ZVC ‘14 VR1  15:00
ST Gieten/Eext JO17-1J SJO ZVC’14 JO17-1  12:30
SJO ZVC ‘14 JO9-2  SJS JO9-2  09:00
SJO ZVC ‘14 JO8-1  Pekelder Boys JO8-1JM  09:00
SJO ZVC ‘14 JO11-2  SJO ZVC ‘14 JO11-1  11:00
FC Zuidlaren JO13-1  SJO ZVC ‘14 JO13-1JM  09:00
FC Zuidlaren JO8-3  SJO ZVC ‘14 JO8-2  10:00
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM ST Gieten/Eext JO9-2JM  10:00
SJO ZVC ‘14 JO10-1  Veendam 1894 JO10-3  11:00
Veendam 1894 JO14-2  SJO ZVC ‘14 JO14-1  10:30
ONR JO19-1  SJO ZVC ‘14 JO19-1 12:30
Stadskanaal JO15-2  SJO ZVC ‘14 JO15-1  10:30

Zondag 2 oktober 2022
Gieten 3  Gasselternijveen 3  10:00
Gasselternijveen 4  Veelerveen 4  10:00
Gasselternijveen 1  Erica SC 1  14:00

Uitslagen Bridgeclub 
Borger
Uitslag maandag 19 september
1 Alma Winkel & Herman Scheltinga 64,04%
2 Trijntje Gerrits & Roelof  Jans 62,40%
3 Neeltje Tack & Roelie Roossien 60,26%
4 Willy Arends & Gerard Arends 56,63%
5 Bert Kattenberg & Marij van den Heuvel 55,42%

Uitslag dinsdag 20 september A-lijn
1 Anneke Tapper & Henk Loman 61,58%
2 Hennie Meyer & Annie Brouwer 59,61%
3 Ans de Jong & Sicco de Jong 58,54%

B-lijn
1 Anita Scheper & Henk Scheper 68,89%
2 Jeanet Dijkhuis & Gerben Kramer 62,50%
3 Herman Meppelink & Leo Hake 61,40%

Uitslag donderdag 22 september 2022
1 Barend Oudegeest & Gerda Wind 59,96%
2 Trijntje Gerrits & Betsy Scheffer 58,14%
3 Anneke Gersen & Grietje Tamboer 57,82%
4 Paula van der Meer & Els Mikkers 57,22%
5 Janny Werkman & Willy Vasse 56,59%

Langs de velden
Een bijzondere dag voor HOVC, 
afgelopen zondag. De club debuteerde 
in de tweede klasse met een knappe 
3-1 zege op Stadspark. Bij de gasten 
ontbrak boegbeeld en ex-voorzitter 
Jan Boonstra, bij radioliefhebbers 
vooral bekend vanwege het RTV 
Noord programma ‘Toeters en 
Bellen’. Boonstra was lang alleen 
voorzitter van de club en deelde die 
taak vervolgens enkele jaren met 
Jeroen Dekker. In Odoorn echter, zat 
Dekker alleen en pontificaal aan het 
hoofd van de bestuurstafel. Boonstra 
is geen voorzitter meer, maar – zo 
verzekerde Dekker ons- nog wel groot 
fan. Waarom hij dan niet in Odoorn 
aanwezig was, is dan ook een groot 
raadsel. 

Wie wel aanwezig was in Odoorn, was 
Henk Eising, door Johan Derksen 
steevast ‘schlagerzanger’ genoemd. 
Het gaat goed met de immer drukke 
Henk, die liet weten formeel nog 
bestuurslid van HOVC te zijn. Hij zat 
namelijk in het bestuur van Valther 
Boys, die club die zoals bekend opging 

in HOVC.  Eising zag er goed uit. ‘Ik 
ben wel wat gegroeid’, zei hij. Dat heeft 
alles te maken met het feit dat hij de 
laatste tijd niet genoeg gefietst heeft. 
Werk aan de winkel dus, al mochten de 
schoenen van Eising er wel zijn. Het 
waren verreweg de mooiste schoenen 
van het Harm Kuiper sportpark in 
Odoorn, zondagmiddag. 

Ook aanwezig was de nestor van de 
sportjournalistiek in Noord Nederland, 
Paul Zweverink. Hij stak Eising 
meteen de loef  af  en meldde tussen 
neus en lippen door dat hij dit jaar al 
achtduizend kilometer gefietst heeft. 
‘Ik noem het fietsen, van wielrennen 
is geen enkele sprake meer’, zei 
Zweverink, die inmiddels 77 jaar oud is. 
Het is hem overigens niet aan te zien. 

HOVC voorzitter Harold Enting ving 
zijn spelers meteen na de wedstrijd op. 
Hij was zo trots als een hond met zeven 
staarten. En terecht. Vooraf  was Enting 
nog best wat gespannen, die spanning 
was in de rust al aardig weggevallen. 
Zo sommeerde hij de aanwezigen in de 

bestuurskamer op tijd te zijn voor de 
tweede helft. ‘Anders missen jullie zo de 
gelijkmaker’, zo wist hij zeker. Enting 
had een vooruitziende blik, want vijf  
minuten na rust lag de 1-1 van Jelle 
Siekman al in het mandje. 

Erik Jan Veerbeek had zondag 
ongetwijfeld graag willen scoren in 
de wedstrijd van zijn Valthermond 
tegen Sellingen. Veerbeeks roots liggen 
namelijk in Sellingen, waar zijn vader 
jarenlang een slagerij runde en zich 
later toelegde op veiligheidsnetten. 
Erik Jan kreeg twee goede kansen en 
had moeten scoren. ‘De tweede kans 
was lastig, de bal stuitte net op’, zo 
nam trainer Kenny Koning het voor 
zijn routinier op. Hoe dan ook; samen 
met kopstukken als Harm Scheper en 
Arjan Santing behoort Veerbeek zonder 
twijfel tot de beste spelers die Sellingen 
ook voortbracht. Bovendien: scoren in 
Sellingen in de tweede seizoenshelft is 
natuurlijk ook veel leuker. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Overige voetbaluitslagen 
in de regio
Buinen  DVC’59  3-1
Bram Komduur 2x
Pekelder Boys  GKC  1-2
HHCombi De Treffer ‘16    7-0
Gieterveen THOS   0-5
Weerdinge Gasselternijveen  2-2
 Wessel Koomans 2x

Contributiekaarten 
ophalen bij de ijsbaan in 
Borger
IJsvereniging De Elsegge in Borger vraagt haar leden 
om op maandag 3 oktober de contributiekaart te 
komen halen.

Dat kan dan van 18.00 – 20.00 uur op het terrein van de 
ijsbaan.

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

SCHNITZELS
500 GRAM

4.99!

WIJ ZIJN 
ONBETWIST
UW HAPJES- 
SPECIALIST! 

VANAF 
€2.75 P.P.!

SLAGERIJ DRENT
AL MEER DAN

44 JAAR VERSTAND 
VAN LEKKER VLEES!

VOLG ONS OOK OP

FACEBOOK!

UIBURGERS 

4+1
GRATIS!

M E G A  V O O R D E E L :
5 KILO KIPPENBOUTEN   18.75
5 KILO HAMLAPPEN    35.95
5 KILO SPEKLAPPEN    31.75
5 KILO SCHOUDERKARBONADE  30.75
5 KILO GEMENGDGEHAKT   32.50
5 KILO RIBLAPPEN    56.25

10 GEHAKTBALLEN       7,99 10 HAMBURGERS  7,50
10 GRILLBURGERS         7,99 10 BACONBURGERS  7,50
10 KIPSCHNITZELS 7,50 10 UIBURGERS   7,50

3 MAGERE VARKENSROLLADES SLECHTS 18.50!

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

Alles onder voorbehoud

van extreme inkoopprijzen

Ronald Bulthuis absolute 
clubtopscoorder sv Borger

Afgelopen seizoen was Ronald Bulthuis de meeste 
scorende speler op de velden voor sv Borger. Maar liefst 
33x schoot of  kopte hij raak voor sv Borger.

Voor deze puike prestatie 
werd hij afgelopen week door 
de club gehuldigd en kreeg 
hij de zgn ‘Prikkiebokaal’ 
overhandigd. Ronald Bulthuis 
is wekelijks te bewonderen 

in Borger Zondag 2. 
Topscoorder bij de vrouwen 
werd Marjolein Reinds, zij wist 
het net 10x te vinden in het 
afgelopen seizoen.

Nieuw bij Traction 
Valthermond: 
hardlooptraining voor 
beginners
Vanaf  zondag 2 oktober start er bij sportcentrum Traction 
in Valthermond een beginners hardloopgroep. Deze groep 
is bedoeld voor iedereen die geen of  weinig ervaring heeft 
met hardlopen maar wel een eerste stap wil zetten. Onder 
leiding van een professionele hardlooptrainer bouwen de 
sporters conditie op. Hiernaast wordt er aandacht besteed 
aan looptechniek. 

Hardlopen is leuk!
In de regel kunnen 
beginnende hardlopers 
na plusminus 8 weken 
trainen 3 kilometer aan 
een stuk hardlopen. Elke 
donderdag en zondag 
vinden de trainingen plaats. 
Donderdagavond om 19.00 
uur wordt een intervaltraining 
gegeven met daarbij de 
focus op looptechniek. Op 
zondagochtend om 9.30 

uur krijgt de hardloopgroep 
een duurlooptraining. Het 
belangrijkste doel is iedereen 
te laten ervaren dat hardlopen 
vooral leuk is om te doen.
 
Het traject duurt in totaal 
12 weken en kost € 89.95. 
Iedereen die interesse heeft 
kan contact opnemen 
via info@traction.nl of  
telefonisch 0599 66 17 06.

Prima seizoensouverture voor Nieuw Buinen
 
Na 14(!) maanden was ie daar dan 
eindelijk; een zege in een officiële 
wedstrijd. Want Nieuw Buinen 
won zondag met 1-0 van Raptim 
en begon daardoor uitstekend aan 
de competitie. Per Kuipers bleek 
matchwinner. Hij scoorde al voor 
de rust de zo later bleek beslissende 
goal.
 
Prima eerste helft en assist keeper 
Waarsingh
Nieuw Buinen speelde prima in 
het eerste bedrijf. Er werd niets 
weggegeven en Kuipers maakte de op 
dat moment verdiende 1-0. Kuipers 
kon een voorzet vanaf  de rechterkant 
van Eron Alberts gemakkelijk 
binnenlopen. Die voorzet van Alberts 
kwam overigens tot stand na een 
fenomenale assist van keeper Marcel 
Waarsing. Hij trapte vanaf  zijn eigen 
doelgebied de bal minstens 50 meter 
richting de verdediging die door 
Raptim werd gemist waardoor Alberts 
op weg kon naar zijn assist en Per 
Kuipers kon scoren. Nieuw Buinen 
verdubbelde vlak voor de rust de 
score. Die goal werd echter afgekeurd 
vanwege buitenspel. Verder claimde de 
thuisclub in het eerste bedrijf  nog een 
strafschop vanwege een handsbal. De 
scheidsrechter had toen echter net even 
een vuiltje in het oog.
 
Geen serieuze kansen
Na de thee kreeg Nieuw Buinen het 

wel wat moeilijker. Raptim gaf  meer 
druk en de thuisclub raakte gaandeweg 
wat vermoeid. Op basis van discipline, 
inzet en strijd werd echter voorkomen 
dat Raptim alsnog langszij kon komen. 
Echt veel kansen kregen de bezoekers 
uit Coevorden overigens ook niet; 
slechts een paar afstandschoten 
kwamen in de richting van het Nieuw 
Buinen doel.
 
‘Typische 0-0 wedstrijd’
‘Je zou kunnen zeggen dat het een 0-0 
wedstrijd was. Met een oranje bril zou 

je echter kunnen stellen dat de zege 
op basis van inzet en strijd én op basis 
van de eerste helft wel terecht was’, zei 
trainer Hindrik Snijders. ‘Dit is heel erg 
goed voor het gevoel’, zegt Snijders. 
‘Ik ben na de eerste helft van vorige 
week tegen ZNC behoorlijk kritisch 
geweest. Ik moet nu echter zeggen dat 
ze 96 minuten lang gestreden hebben. 
Als we dat vol kunnen blijven houden, 
dan kunnen we het iedereen heel erg 
moeilijk maken.’ (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Foto: Harrie Meiringh

Gieten voelt zich besloten: 2-2 tegen Muntendam
Arbitrale dwaling kost Gieten de verdiende overwinning
Tot aan de 92 minuut leek Gieten de wedstrijd tegen Muntendam in 
2-1 winst om te zetten. Toen echter sloeg het noodlot toe en moest 
de ploeg van trainer Bas Nibbelke alsnog de gelijkmaker incasseren. 
Dit nadat de scheidsrechter het vlagsignaal van de grensrechter van 
Gieten negeerde, terwijl zich liefst twee spelers van Muntendam 
overduidelijk in buitenspelpositie bevonden. ‘Ja, we zijn echt 
bestolen’, zei trainer Nibbelke na afloop. ‘De scheidsrechter was 
na de rust de kluts volledig kwijt. Hij heeft heel de wedstrijd het 
advies van beide grensrechters opgevolgd. Tot aan het moment in 
blessuretijd dus. Echt ongelooflijk.’

‘Ik baal hier echt enorm van’
Nog voor de late gelijkmaker een 
feit was, ging het al mis. ‘Op de 
helft van Muntendam hadden wij 
recht op een ingooi en anders op 
een vrije trap. De grensrechter van 
Muntendam besliste anders en de 
scheidsrechter floot niet voor een 
overtreding. Er komt vervolgens 
een lange bal. Wij verdedigen niet 
goed en daarna scoren zij dus 
uit buitenspelpositie. Ik baal hier 
enorm van.’

‘Dat maakt me best een beetje 
trots’
Overigens haast Nibbelke te zeggen 
dat de 2-2 remise wel terecht was. 
‘In de eerste helft moesten wij 
het vooral van de omschakeling 
hebben. Zij waren optisch beter, 
al kregen ze geen kansen.’ Na de 
thee kwamen de bezoekers gelukkig 
en door zwak verdedigen van de 
thuisclub op een 1-0 voorsprong. 
Gieten toonde echter veerkracht 
en kwam door Gijs Hollander en 
via een wereldgoal van Florian van 
der Heide verdiend op 2-1. ‘Het 

laatste kwartier waren we echt 
heer en meester. Er was helemaal 
niets aan de hand. Tot aan de 92e 
minuut dus’, beschouwde Nibbelke 
na. Toch kon de trainer door 

de domper heen kijken. ‘Ik heb 
vandaag een hecht team gezien. 
Ik heb publiek gehoord dat de 
ploeg ondersteunde. Daar ben ik 
ontzettend blij mee en dat maakt 

me best een beetje trots.’ Gieten 
gaat zondag op bezoek bij ZNC. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Harrie Meiringh
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Historische zege HOVC in Odoorn bij debuut in tweede klasse
HOVC verzuimt armetierig Stadspark pak slaag te geven: 3-1

Vooraf  was er best wat spanning bij trainer, spelers en bestuursleden van HOVC aan 
de vooravond van het avontuur in de tweede klasse. Zeker ook omdat de voorbereiding 
allesbehalve vlekkeloos verliep, met onder meer ruime nederlagen tegen Valthermond 
en Emmen. ‘We weten niet wat we van Stadspark kunnen verwachten’, zei trainer 
Erik de Jong. Achteraf  echter, kon iedereen die HOVC een warm hart toedraagt 
opgelucht ademhalen. HOVC was de gasten namelijk op alle fronten de baas en won 
dikverdiend met 3-1. Daarmee kwamen de bezoekers nog goed weg, want gezien de 
kansenverhouding was een monsterscore best mogelijk geweest.

Sterk spelende HOVC defensie
En dus liep trainer Harrie Zwiers van de 
gasten- bekend als voormalig zaalvoetbal 
international- met het hoofd naar beneden 
richting de kleedkamers. ‘Weet je, ik heb de 
selectie pas twee weken echt compleet. Het 
is een nieuwe ploeg en we moeten heel veel 
nieuwe spelers inpassen. Deze nederlaag 
komt niet als een verrassing’, zei Zwiers na 
het duel. De oefenmeester, vorig jaar nog 
PKC’83, heeft in elk geval handenvol werk 
te doen in Groningen. Zondag werd zijn 
ploeg op vrijwel alle vlakken afgetroefd door 
een gretig HOVC. Zeker een (voormalig) 
technicus als Zwiers zag met lede ogen aan 
hoe onthutsend zwak zijn ploeg voor de 
dag kwam. De achterhoede bleek traag en 
daardoor kwetsbaar en voorin kregen de 
spitsen geen poot aan de grond tegen de sterk 
spelende HOVC defensie.

 
Trage defensie van de gasten
HOVC begon uitstekend aan het duel. Niet 
dat de ploeg van trainer Erik de Jong de 
kansen aaneen reeg, het was wel meteen na 
het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Jos 
Boerema – die overigens zeer matig floot 
en van hands kennelijk nog nooit gehoord 
had- de bovenliggende partij. Er waren halve 
en hele kansen voor met name Luuc Kimmel 
terwijl Frank Fokke volkomen ten onrechte 
werd afgevlagd door de grensrechter van 
de gasten. Jammer, want Fokke had vrije 
doortocht gehad richting Stadspark doelman 
Erwin Miedema. En zoals het zo vaak gaat, 
viel het eerste doelpunt van de wedstrijd 
aan de andere kant. Stadspark, tot dan toe 
amper de middellijn over geweest, mocht een 
hoekschop nemen die (wel fraai) binnen werd 
gekopt door Paidjaa Davidson Descelles: 0-1. 
En dat was volkomen tegen de verhouding in. 
Jelle Siekman kreeg nog voor de rust de kans 
op de gelijkmaker. Die kwam er echter niet. 
HOVC was voor de thee met name gevaarlijk 
aan de linkerkant en vooral door de soms 
fraaie crosspasses van Robin van der Laan. 
De gastheren benutten de ruimte achter de 
trage defensie van de bezoekers prima, tot 
aan de rust echter zonder resultaat.
Prachtige counter

Trainer Harrie Zwiers wisselde in de rust 
één keer. Hij had echter heel zijn elftal 
wel kunnen vervangen als dit reglementair 

mogelijk was geweest. De ingreep van de 
oefenmeester sorteerde geen effect, want 
al vijf  minuten na de rust werd het 1-1. 
Frank Fokke kwam aan de rechterkant 
door en bediende Jelle Siekman op maat: 
1-1. Vervolgens was er even sprake van een 
impasse. HOVC bleef  de bovenliggende 
partij zonder echt gevaarlijk te worden, 
Stadspark had voortdurend ruzie met de 
bal. In de 65e minuut was het dan eindelijk 
2-1. Een pass van opnieuw Van der Laan 
bereikt nu de diepgaande Jelle Siekman die 
in twee instanties de trekker overhaalde: 
2-1. Wie vervolgens een slotoffensief  van 
de gasten verwachtte, kwam bedrogen uit. 
Een gedisciplineerd spelend HOVC hield 
de rijen gemakkelijk gesloten en speelde 
zich nog een respectabel aantal kansen 
bijeen. Pas diep in de blessuretijd was er dan 
eindelijk de bevrijdende 3-1. Een prachtige 

counter werd door Frank Fokke tot doelpunt 
gepromoveerd: 3-1.

‘HOVC is een echte dorpsclub’
‘Ja, ik vond het zeker een verdiende 
overwinning’, zei winnend trainer Erik de 
Jong na afloop. ‘Ik had op voorhand geen 
idee wat ik van Stadspark kon verwachten. 
Ik vond dat we goed begonnen en dat we na 
de 0-1 even wat minder speelden. Na de thee 
had Stadspark het in mijn ogen wel iets beter 
staan, we bleven echter de bovenliggende 
partij en we hadden inderdaad ruimer 
afstand kunnen nemen’, zo concludeerde de 
trainer volkomen terecht. De Jong heeft het 
overigens prima naar zijn zin bij HOVC. ‘Dit 
is een echte dorpsclub in de goede zin van het 
woord. Bovendien heb ik een groep waar ik 
zeker wel iets mee kan. Het enige dat we wat 
zorgen baart, is de breedte van de selectie.’ 
Een historische zege dus voor debutant 
HOVC in de tweede klasse. Volgende week 

wacht een nieuwe krachtproef. Dan gaat de 
ploeg van trainer De Jong namelijk op bezoek 
bij WKE’16, dat zondag veel te sterk bleek 
voor Noordster.

HOVC – Stadspark 3-1 (0-1)
23. Paidjaa Davidson Descelles 0-1, 50. 
Jelle Siekman 1-1, 65. Jelle Siekman 2-1, 90. 
Frank Fokke 3-1. Scheidsrechter Boerema. 
Toeschouwers: 200. HOVC: Maarten 
Ritsema, Robin van der Laan, Peter Fokke, 
Gert Middeljans, Mark Weerink, Gerben 
Beek, Jelle Siekman (Richard Wiggers), 
Gert-Jan Spijker (Mark van Bergen), Luuc 
Kimmel (Martijn Enting), Frank Fokke, 
Harold Kupers. Stadspark: Erwin Miedema, 
Kas Ruigh, Sergio Marcos, Danny Sims, Peter 
Boonstra, Paidjaa Davidson Descelles, Mart 
Nieland (Patrick Lassche), Michel Boonstra, 
Cedwin Tel, Jasper de Vries, Sjors de Bont. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)
(Foto’s: Rianne van der Laan)
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Valthermond heeft geen kind aan 
Sellingen: 2-0

Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, had Valthermond zondag in eigen 
huis geen kind aan Sellingen. Dat het slechts 2-0 werd, had de thuisclub vooral 
aan zichzelf  te danken. Desondanks was trainer Kenny Koning tevreden. ‘ We zijn 
geduldig aan de bal gebleven tegen een zeer verdedigend ingestelde tegenstander. 
Enig verwijt dat we ons zelf  kunnen maken is dat we wat vaker hadden moeten 
scoren.’

Twee doelpunten Jordy Weggemans
Sellingen speelde vooral op de omschakeling 
en liet Valthermond het spel maken. 
De Mondkers deden dat prima en Jordy 
Weggemans opende op prima wijze de score. 
Daarna hadden de gastheren verder uit 
kunnen lopen. Zo kreeg Erik Jan Veerbeek 
een prima kans op de 2-0. Na de thee was het 
duel snel gespeeld. Weggemans maakte uit de 
kluts de 2-0 en daarmee was het duel eigenlijk 
al gespeeld. Dat was helemaal het geval toen 
een speler van de bezoekers er na ruim een 
uur met een rode kaart vanaf  moest, toen 
hij een doorgebroken Valthermond aanvaller 
de doorgang belette. Jesper de Graaf  en 

opnieuw Veerbeek hadden het vizier echter 
niet op scherp staan.

Zondag op bezoek bij SC Stadskanaal
Zondag wacht Valthermond wellicht een 
echte krachtproef. ‘We gaan dan op bezoek 
bij SC Stadskanaal. Dat is inderdaad een leuk 
affiche. Dat zij de eerste wedstrijd met 5-2 
verloren van ASVB heeft me overigens wel 
verrast’, zegt Koning, die met zijn ploeg na 
de zege overigens niet meteen de koppositie 
pakte. Die ging namelijk naar WKE’16, dan 
met 4-0 te sterk bleek voor Noordster.   
(Week in Week uit/Vincent Muskee)  
(Foto: Auniek K.E. Klijnstra)

Uitslagen Bridgeclub Welzijn Ouderen 
Borger
De uitslag van 23 September 2022 in het Hunzehuys te Borger.

A Lijn:
1e plaats:        Tinus Zinger & Geert Boekholt 6042%                                                                                                          
2e plaats          Lammy Kinds & Ina Prins 58,33%
3e plaats:         Minie Speelman & Anneke Super 55,21%

B Lijn:           
1e plaats:         An v Leeuwen & Aad v Leeuwen 61,46%
2e plaats:         Marry Everts & Geert Everts 59,38%
3e plaats:         Fenny Bruins & Gerrit Bruins 54,17%                            

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.

Borger na tumultueuze slotminuten 
onderuit in Sappemeer

Toen Matthijs Brink na bijna drie minuten blessuretijd de verdiende gelijkmaker 
binnen knikte was de euforie aan Borgerzijde groot. Toch nog een punt! Een 
minuut later bleek het allemaal een desillusie te zijn. Tegenstander HSC maakte 
de 2-1 en stapte even later toch nog als winnaar van het veld. Een valse start voor 
de groenhemden dus bij de terugkeer in de derde klasse. Al waren er genoeg 
aanknopingspunten om er niet te lang om te hoeven treuren.

Door: Erwin Beukema

Evenwicht
Na twee minuten voetballen was Borger de 
eerste die afgelopen zaterdag gevaarlijk werd 
in Sappemeer. Een gekraakt schot van Gijs 
Roda leidde tot een corner, die door Levi 
v/d Span bijna in één keer werd ingedraaid. 
Een minuut of  vijf  later kon aan de andere 
kant ook de eerste kans genoteerd worden. 
De inzet was echter te zwak om doelman 
Edwin Haandrikman te verontrusten. Wat 
volgde was een eerste helft die behoorlijk in 
evenwicht was. Defensief  stond het aan beide 
kanten goed. Al ontbrak aan Borgerzijde ook 
af  en toe het vernuft om te profiteren van de 
ruimtes die wel degelijk achter de vijandelijke 
defensie lagen. Desondanks waren de beste 
mogelijkheden wel voor de Drenten. Zo 
raakte Gijs Roda de paal en speelde Hendrik 
Gustin zichzelf  een keer uitstekend vrij, maar 
vergat hij te scoren. 

Penaltykiller
In de slotfase leken de groenwitten het 
deksel op de neus te krijgen. HSC kreeg een 
vrij goedkope strafschop na een vermeende 
overtreding van Matthijs Brink. Als Louis van 
Gaal had gezien hoe dit buitenkansje teniet 
werd gedaan door Haandrikman, dan mocht 
de Schoonoorder zich onmiddellijk melden 
in Zeist. De zo gewenste penaltykiller speelt 
voor Borger. Wat een geweldige safe had hij 
in huis! Ruststand: 0-0.

Van held tot schlemiel
Ook na de pauze bleef  het een 
gelijkopgaande strijd met mogelijkheden over 
en weer. Er moest na een kwartier voetballen 
een gigantische zeperd van de eerder zo 
bejubelde Haandrikman aan te pas komen om 

het duel open te breken. Een ogenschijnlijk 
simpele terugspeelbal werd door de 
doorgaans zeer betrouwbare doelman in 
eigen doel gewerkt. Van held tot schlemiel in 
een goed half  uur.

Tumultueuze slotfase 
Korte tijd later leek het tij zich alweer te 
keren. Gijs Roda werd binnen de beruchte 
lijnen ten val gebracht. De matig fluitende 
scheidsrechter Den Enting vond het echter 
tot woede van de Borgernaren niet genoeg 
voor een strafschop. Wat volgde was een 
rommelige slotfase, waarin de bewoners van 
de Hunebedhoofdstad langzamerhand steeds 
meer alles of  niets gingen spelen. Echt grote 
kansen leverde het niet op. HSC deed er op 
haar beurt alles aan om de boel te ontregelen. 
De thuisploeg leek daarmee de winst binnen 
te slepen. Tot de tumultueuze slotfase 
waarin Matthijs Brink dik in blessuretijd op 
fraaie wijze de gelijkmaker binnen wist te 
knikken. Toch nog een punt?! Niet dus. Het 
slotakkoord was voor HSC. Een vrije trap 
belandde op de paal en de rebound deed de 
thuisploeg jubelen. Eindstand: 2-1.

Volgende week ZZVV thuis
Een valse start dus voor Borger. Onnodig, 
want de mannen van Arne Joling waren 
echt niet de mindere. Dat gegeven biedt 
voldoende perspectief  voor het vervolg van 
de competitie. Komende zaterdag komt 
ZZVV op bezoek. Een titelkandidaat, de 
mannen mogen dus opnieuw aan de bak!

Opstelling Borger: Haandrikman, Kaspers, 
Brink, Edens, Oving (76. Vos), F. Hiddink, 
Speelman, v/d Span (67. Mazeau), Gustin, 
Roda (79. Berghuis), Kenter.

Foto: Alle Oldenbeuving

Startersgroep begint voor de 29e keer bij 
Runners Stadskanaal
Runners Stadskanaal begint op woensdag 5 oktober a.s. voor de 29e 
achtereenvolgende keer met een groep voor beginnende hardlopers. Natuurlijk zijn 
beginnende hardlopers uit Borger-Odoorn en Aa en Hunze ook van harte welkom.

De startersgroep is bestemd voor mensen 
die  nog nooit hebben hardgelopen, 
maar ook voor mensen die (weer) wat 
aan sport willen gaan doen. Tijdens de 
trainingen, die plaatsvinden op maandag en 
woensdag, worden oefeningen afgewisseld 
met minutenloopjes die geleidelijk langer 
worden. Plezier en gezelligheid staan altijd 
voorop. Ook wordt aandacht besteed 
aan zaken als voeding, effecten van sport 
op lichaam en geest, het voorkomen van 
blessures, looptechniek, loopkleding en 
welke loopschoenen horen bij mij. Tijdens 
de trainingen zorgt de trainer ervoor, dat 
niemand alleen achteraan loopt. Binnen zes 
maanden probeert Runners Stadskanaal op 
mensen zonder of  met enige loopervaring 
het plezier van het hardlopen over te 
brengen. Tevens wordt er naar toegewerkt 
om dan 5 of  10 km, zonder wandelen, te 
kunnen hardlopen. Wie mee wil doen aan 

de Startersgroep, is op woensdag 5 oktober 
om 19.00 uur welkom in de kantine van 
Noorderpoort aan de Sportparklaan 5, nabij 
de atletiekbaan in Stadskanaal. Deelnemers 
moeten sportkleding meenemen. Zij die niet 
aanwezig kunnen zijn op woensdag 5 oktober, 
zijn natuurlijk op maandag 10 of  woensdag 
12 oktober op dezelfde tijd ook nog welkom! 
Deelnemers aan de startersgroep worden 
voor 3 maanden lid van Runners Stadskanaal 
en van de Atletiekunie en betalen daarvoor 
eenmalig € 25,-. Daarna kan men besluiten 
definitief  lid te worden. 

Bij een definitieve lidmaatschap van Runners 
Stadskanaal wordt dit bedrag met de 
contributie verrekend. Wilt u informatie? Kijk 
op de website www.runnersstadskanaal.nl.            
Aanmelden voor de beginnersgroep 
kan door een mail te sturen naar info@
runnersstadskanaal.nl
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Tim Smeenge Nederlands kampioen in 
Gasselte

In Gasselte vond zondag de Geopark Hondsrugclassic plaats. Belangrijk onderdeel 
van dit evenement was het Nederlands kampioenschap mountainbike marathon. Na 
een enerverende koers wist Tim Smeenge uit Zeegse uiteindelijk beslag te leggen op 
de Nederlandse titel. De Drent bleek over de meeste inhoud te beschikken.

Smeenge ontsnapte in de laatste ronde en 
kwam na 93 zware kilometers uiteindelijk 
alleen over de finish. Een puike prestatie 
van Smeenge, die ervaren krachten als 
bijvoorbeeld Coen Vermeltfoort en Hans 
Becking voor bleef. De zege krijgt nog meer 
cachet als bedacht wordt dat Smeenge lang 

twijfelde over deelname aan het NK. Hij 
had namelijk in de dagen voor de wedstrijd 
behoorlijke rugklachten. De Geopark 
Hondsrugclassic werd dit jaar overigens 
voor de laatste keer georganiseerd door Wim 
Jansen. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Organisator Wim Jansen organiseerde voor laatste keer de Hondsrugclassic.
'Het lijkt me verstandig om even een stapje terug te doen'

‘We hebben een heel leuke dag gehad’
Geslaagde Open dag Boiten Techniek in Stadskanaal
Boiten Techniek in Stadskanaal 
organiseerde donderdag een 
open dag. ‘We hebben een héél 
leuke dag gehad’, zegt Herman, 
woordvoerder van Boiten 
Techniek. ‘Rond de middag was 
het heel erg druk en ook in de 
avonduren was er een piek. We 
hebben bewust gekozen om ons 
bedrijf  ook in de avond open te 
stellen voor belangstellenden. 
Zo konden mensen die overdag 
werken en ZZP’ers ook nog bij 
ons terecht.’

Laagdrempelig bedrijf
Blikvanger was zonder twijfel 
Makita, een merk dat druk is om 
40 volt te introduceren. Bezoekers 
konden er alvast aan ruiken, zoals 
dat ook gold voor de nieuwste 
producten van andere bekende 
leveranciers. Behalve dat, was het 
voor Boiten Techniek een ideale 
gelegenheid om de vaste groep 
klanten welkom te heten en om 
kennis te maken met nieuwe 
mensen. ‘We hebben gelukkig veel 
nieuwe gezichten gezien donderdag, 
en dat doet ons goed. We zijn een 
zeer laagdrempelig bedrijf  en dat 
hebben we in alles geprobeerd uit 
te stralen donderdag. Daarom was 
er ook een hapje en een drankje 
en was er ruimte om het gesprek 
aan te gaan’, zegt Herman. De 
open dag smaakte naar meer. ‘Zoals we er nu 
tegenaan kijken willen we vaker een open dag 

organiseren. Waar we wel naar streven is om 
bezoekers dan wel iets nieuws aan te bieden. 

Daar zal het dus ook enigszins van afhangen.’
 

(Week in Week uit/Vincent Muskee) Foto: Auniek 
K.E. Klijnstra
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Henk Bolk en Aron Zwiers uit 2e Exloërmond geestelijk vaders van Zlot anti-diefstalpalen 
Gepatenteerde vinding van twee Veenkoloniale ondernemers roept 
fietsendiefstallen halt toe

door Jan Johan ten Have
2E EXLOËRMOND - Het aantal fietsendiefstallen - vooral van e-bikes - stijgt de 
laatste tijd explosief. Ondernemers Henk Bolk en Aron Zwiers uit 2e Exloërmond 
willen deze tendens een halt toeroepen. Hun oplossing is de Zlot anti-diefstalpaal. De 
markant oranje Zlot is briljant in zijn eenvoud, zeer gebruiksvriendelijk, betaalbaar in 
aanschaf  en gratis in gebruik. Het idee is zo uniek, dat Bolk en Zwiers er patent op 
kregen. 

Het nieuwe fietsen stallen is bedacht 
in 2e Exloërmond. Hiermee willen de 
Veenkoloniale entrepreneurs een groeiend 
maatschappelijk probleem te lijf  gaan. Want 
dat is het. De schaal van de fietsendiefstallen 
is niet te onderschatten. Zo werd er vorig jaar 
landelijk voor maar liefst 6,9 miljoen euro aan 
fietsen gestolen. 

“Veel mensen denken dat hun e-bike niet 
wordt gestolen als zij het reguliere fietsslot 
gebruiken. Maar dat helpt niet afdoende. 
Bij 95 procent van de fietsdiefstallen komen 
de fietsendieven langs met bestelbussen en 
gooien de e-bikes die keurig op slot staan 
snel achterin. Voordat je met je ogen kunt 
knipperen, zijn ze alweer weg. Dat slot 
verwijderen ze later wel”, vertelt Zwiers. “Je 
beschermt je fiets pas echt effectief  tegen 
diefstal door deze vast te zetten aan een 
object, bijvoorbeeld een paal. Want dan is het 
tijdrovend, veel te veel gedoe, en loopt het te 
zeer in het oog om de fiets los te maken.”

Onder het genot van een borrel sparden 
beide ondernemers over een manier waarop 
je fietsen op slot kunt zetten aan iets dat 
verankerd is. De oplossing die opborrelde is 
subliem in eenvoud: een stalen, holle paal met 
daarin een uittrekbare kabel die eenvoudig 
vast te maken is aan meer dan 95 procent van 
alle universele fietssloten. Aan de paal zitten 
bovendien enkele ogen, waaraan bijvoorbeeld 
een racefiets, ATB, bakfiets, scooter of  
scootmobiel met een hang- of  kettingslot 
vastgezet kan worden. 

Gemeente Borger-Odoorn
Nadat het idee ontstond, werkten de beide 
ondernemers ruim een jaar lang in hun vrije 
uurtjes aan het doorontwikkelen van het 
idee tot een concreet product. En aan het 
aanvragen van het patent. Dit alles deden 
zij gewoon in de vrije avonduren, in de 
eigen werkplaats, met slijptol, lasapparaat, 
schroevendraaiers en steeksleutels en 
zonder subsidie. Het resultaat is een lijn 
van producten. De klant heeft keuze uit 
een staande Zlot en een muurvariant, een 
ronde of  vierkante en een enkele of  dubbele 
uitvoering. De innovatieve anti-diefstalpaal 
is onlangs in productie genomen. De 
fabricage vindt plaats in Nederland. De Zlot 
is leverbaar met bijbehorende betonpoer en 
bevestigingsset. 

Inmiddels zijn de eerste exemplaren verkocht. 
Zo bestelde de gemeente Borger-Odoorn 
acht stuks om te plaatsen in de openbare 
ruimte. “Burgemeester Seton en wethouder 
Haan kwamen persoonlijk bij ons langs en 
waren enthousiast over de Zlot. Daarnaast 
presenteerden wij onze anti-diefstalpaal 
onlangs op de 50+ Beurs en ook daar 
hoorden we vele enthousiaste reacties. 
De prijs is laag, de Zlot is eenvoudig in 
gebruik, voor iedereen gratis te gebruiken 
en voorkomt een wildgroei aan her en der 
geplaatste fietsen.”

Gastvrij en klantvriendelijk
De Zlot is eenvoudig en daardoor dus 

relatief  betaalbaar. Dat maakt de markant 
oranje gepoedercoate anti-fietsendiefstalpaal 
geschikt om zowel op eigen erf  als in de 
openbare ruimte te plaatsen. Particulieren, 
VVE’s, winkeliers, horecaondernemers, 
scholen, stations en zorginstellingen kunnen 
de Zlot overal plaatsen. Hij is eenvoudig 
gratis te gebruiken voor alle fietseigenaren. 
Bolk: “Ontvang je gasten of  klanten die op 

de fiets komen, dan is het een extra service 
om deze mensen de gelegenheid te bieden 
hun fiets veilig te stallen. Immers, als mensen 
even gaan shoppen of  een terrasje pakken, 
willen zij niet continu hun fiets in de gaten 
moeten houden. En hoe vervelend is het 
als je klanten of  gasten bij jou van hun fiets 
worden beroofd?”
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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

Hulp bij moeilijke en 
stressvolle situaties
Psychosociale hulpverlening is het ondersteunen en 
weer op weg helpen van mensen met lichamelijke en/
of  psychische klachten die kunnen ontstaan door 
problemen op verschillende levensgebieden.

Een cliënte aan het 
woord:
Saskia is een warme 
persoonlijkheid, een 
hulpverlener waarbij 
je je snel op gemak 
voelt, ze is eerlijk, 
invoelend maar kan 
ook confronterend zijn 
wat mij geholpen heeft 
goed naar mijzelf  te 
kijken. Ze is instaat je 
snel te lezen en doorziet 
de onderliggende 

problematiek en wijst je op je patronen die je zelf  vaak in 
stand houdt. Ze geeft je handvaten en door de dag heen 
hoor ik regelmatig haar goede adviezen in mijn hoofd. Saskia 
ondersteund waar het kan en geeft je altijd het gevoel dat je 
bij haar terecht kan, zelfs even bellen als je het moeilijk hebt is 
geen punt. Het is een warme veilige plek om heen te gaan.

IJzertijdstraat 27 mobiel:  06 - 22 55 01 52
9531RA  Borger website: www.counselorsonderweg.com
 e-mail: info@counselorsonderweg.com

UNEA brengt publiek in Schoonloo in vervoering met 
‘Groeten van de Veluwe’
In amfitheater De Strubben in 
Schoonloo kon het hooggeëerde 
publiek het afgelopen weekend 
genieten van drie voorstellingen 
van toneelvereniging UNEA. Drie 
keer werd ‘Groeten van de Veluwe’ 
opgevoerd. Ondanks het feit dat de 
weersgoden de toneelvereniging niet 
erg goed gezind bleken, was het toch 
drie keer volle bak in Schoonloo. 
En terecht, want de vete tussen de 
families Bruinsma en Zwaanswijk 
was zeer de moeite waard.

En ondanks de regen en de kou was 
het toch gewoon goed toeven in 
het openluchttheater in Schoonloo. 
De organisatie had al gezorgd voor 
kussentjes, en met een dikke jas en of  
een poncho was het gewoon prima te 
doen.

UNEA geeft al vanaf  1995 
voorstellingen in het openluchttheater 
en die hebben – zeker ook getuige de 
reacties van het publiek het afgelopen 

weekend- nog steeds niets aan kracht 
ingeboet. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Foto: Martin Zaagman

Kirsten Boerema Uitvaartverzorging bestaat tien jaar
‘Gelukkig kan ik tegenwoordig een beroep doen op prima collega’s’
Kirsten Boerema Uitvaartverzorging 
bestaat tien jaar. Die tien jaar zijn 
echt voorbij gevlogen. Na een 
carrière als wijkverpleegkundige 
besloot Boerema tien jaar geleden 
voor de uitvaartverzorging te kiezen, 
en van die stap heeft ze nooit 
een moment spijt gehad. ‘Het is 
intensief  werk. Je moet altijd ‘aan 
staan’. Zo lang ik dit met dezelfde 
passie doe als nu het geval is, 
blijf  ik dit doen. Ik ben met mijn 
bedrijf  de afgelopen tien jaar best 
gegroeid. Een doel op zich is dat 
overigens nooit geweest. Aan de 
andere kant ben ik iemand die nooit 
nee kan zeggen. Gelukkig kan ik 
tegenwoordig een beroep doen op 
een aantal prima freelancers’, zegt 
Boerema.

Onderdeel van de familie
Boerema is iemand die een uitvaart van 
A tot Z kan regelen. ‘Ik kan in principe 
alles doen, maar dat is ook aan de 
nabestaanden natuurlijk. Dat wat ze zelf  
willen doen, kunnen zij gewoon doen. 
In feite is het enige dat ik niet zelf  doe 
het schrijven van een levensverhaal. 
Natuurlijk draait veel om de dag van 
het afscheid. Alles moet dan gewoon 
perfect zijn. Als de dag van de uitvaart 
er is, dan voel ik nog steeds kriebels’, 
zegt ze. 

Boerema kan elke uitvaart verzorgen. 
‘Dat kan de ene keer een uitvaart van 
een ouder iemand zijn, soms gaat het 
om jongere mensen die komen te 
overlijden. Weet je, elk sterfgeval is 
even heftig en het gemis is niet minder 
erg. Natuurlijk heb je wel te maken met 
extra verdriet als iemand die jonger 
is komt te overlijden. In alle gevallen 
probeer ik mijn werk gewoon zo goed 
mogelijk te doen. In vrijwel alle gevallen 
word je in een paar dagen onderdeel 
van de familie. Wat wel belangrijk is, 
is dat er een klik is tussen mij en de 
nabestaanden’, zegt Boerema.

‘De tijd van zwarte kleding en 
bolhoeden is wel geweest’
Boerema heeft de wereld van de 
uitvaartverzorging zien veranderen. ‘De 
tijd van zwarte kleding en bolhoeden 
is wel geweest. In plaats van koffie 
en cake wordt er vaker gekozen voor 
een borrel en ook wat betreft de inzet 
van foto’s en video’s is steeds meer 
mogelijk. Ook wat betreft condoleren 
– en dan met name het in de rij staan 
om een handje te schudden- is er veel 
veranderd. Nabestaanden mengen zich 
tegenwoordig vaker onder de gasten’, 
weet Boerema.

Dezelfde passie
Boerema maakte ook uitvaarten mee in 
de piek van de corona. ‘Toen waren de 
uitvaarten heel intiem. Dat had ook echt 
z’n mooie kanten, dat bracht ook veel. 
Zeker in combinatie met wat grotere 
condoleances thuis was dat prima’, zegt 
Boerema, die zichzelf  heeft zien groeien 
de afgelopen jaren. ‘Ik ben natuurlijk 
meer ervaren geworden. Je leert nog 
steeds. In het begin ben je wat onzeker, 
al liet ik dat natuurlijk nooit merken. 
Nu weet ik hoe ik moet handelen in 

ingewikkelde situaties. Je krijgt met 
van alles te maken, denk maar eens 
aan familieruzies bijvoorbeeld.’ Een 
doel voor de komende tien jaar heeft 
Boerema niet. ‘ Ik heb het nu al heel erg 
druk. Ik ben iemand die geen nee wil 
zeggen. Mensen vragen je in een heel 
moeilijke tijd om hulp, en dan zeg je 
geen nee. Gelukkig kan ik nu rekenen 
op een aantal prima collega’s en hoef  
ik dus ook inderdaad geen nee meer te 
zeggen. Voor mij is het belangrijk dat ik 
ook de komende tien jaar dit werk met 
dezelfde passie kan blijven doen. Dat is 
voor mij echt het belangrijkste.’

‘Dat waardeer ik echt enorm’
Boerema heeft tenslotte nog wel een tip. 
‘Mensen vergeten wel eens dat je altijd 
vrije keuze hebt bij een verzekering voor 
de keuze voor een uitvaartverzorger. 
Uitvaartverenigingen willen mensen 
nog wel eens een bepaalde richting op 
sturen. Je mag echter zelf  kiezen en mag 
mij dus altijd bellen. Overigens ben ik 
zeker ook de mensen in Borger-Odoorn 
zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat 
zij in mij gesteld hebben. Dat waardeer 
ik echt enorm.’ (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

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

Kei Kidz over hun visie en de mogelijkheden
Inloopavond voor belangstellenden op obs de Westhoek 
in 2e Exloërmond
 
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.
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LINK! maakt indruk in Valthermond

Speciaal voor ouderen en alleenstaanden die vanwege corona de afgelopen jaren 
minder sociale contacten konden onderhouden, organiseerde Project Muziek 
Maatje van Nelleke Honning een muzikale zondagmiddag in cultureel centrum 
No.11 in Valthermond. De aanwezigen konden er zo eindelijk weer eens uit en 
konden in Valthermond genieten van een optreden van LINK! De middag was gratis 
toegankelijk en LINK! liet zich van de beste kant zien.

De moderne zangformatie met liefst 
twaalf  zangers en zangeressen bracht pop-, 
theater- en wereldmuziek en dat viel bij alle 
aanwezigen bijzonder goed in de smaak. En 
dat was zeker ook een compliment aan het 

adres van Tekke Withaar, die de muzikale 
leiding heeft bij LINK! De middag kon gratis 
aangeboden worden vanwege een subsidie die 
Project Muziek Maatje ontvangen had. (Week 
in Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Auniek K.E. Klijnstra

Afgelopen week werd er gepraat in Nieuw-Buinen
Afvalinzameling Borger-Odoorn op de 
schop

De inzameling van afval verandert per 1 januari 2023 aanzienlijk voor inwoners van 
de gemeente Borger-Odoorn. Vanaf  dat moment zal de grijze container nog slechts 
eens per zes weken geleegd worden. Nu wordt die container nog eens per drie weken 
leeg gemaakt. Over dit en meer werd afgelopen week gepraat in Nieuw Buinen, 
waar inwoners werden bijgepraat door beleidsmedewerkers en wethouder Jeroen 
Hartsuiker. 

Ondergrondse containers
De gemeente wil in het jaar 2025 de 
hoeveelheid restafval per inwoner hebben 
gereduceerd tot 30 kilogram. ‘Nu al 
produceren we het minste restafval van de 
provincie Drenthe’, liet een woordvoerder 
namens de gemeente weten. ‘Het feit dat de 
grijze container straks minder vaak geleegd 
wordt, zal voor inwoners echt even wennen 
zijn. Voor mensen die de grijze container 
sneller vol hebben waardoor afval niet meer 
in de container past, zoeken we naar een 

oplossing in de vorm van het plaatsen van 
een ondergrondse container. Willen mensen 
daar gebruik van maken, dan kunnen ze 
dit met behulp van hun afvalpas doen.’ 
Onderwerp van gesprek was onder meer 
de plaats waar een dergelijke container zou 
moeten komen. Inwoners van Nieuw Buinen 
konden suggesties aandragen waar in het 
dorp eventueel plek zou kunnen zijn voor een 
ondergrondse container. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Foto: Herman van Oost

Gezelligheid in Nieuw-Buinen; Burendag 
weer een geslaagd evenement vanuit 
Dorpsbelangen

Vijf  jaar geleden gaf  Koningin Maxima het startsein ervan en afgelopen zaterdag 
was het weer een groot feest in Nieuw-Buinen. De burendag met veel muziek en 
gezelligheid was weer een mooie start van het nieuwe seizoen voor dorpsbelangen 
Nieuw-Buinen.

Tevreden kijkt voorzitter Derk Smit om zich 
heen. ‘We hebben ondertussen een redelijk 
vast concept. Dorpsbewoners kunnen hun 
spullen verkopen, er zijn een bungeejump 
trampoline en een springkussen voor de 
kinderen en er wordt muziek geregeld vanuit 
Lucky Joe.’ 

Ondanks de slechte weersvoorspellingen 
zijn er veel bezoekers op af  gekomen. 
‘Gisteren kregen we nog wat afmeldingen 
van dorpsbewoners, zij wilden niet hun waar 
verkopen in de regen. Maar als we nu kijken 
naar het weer dan spreken we van geluk.’

Ook mister Lucky Joe, Joseph Plat, vond 
het weer een spannende uitdaging. ‘Normaal 
staan we met burendag buiten, maar mijn 
apparatuur is te duur om nat te laten regenen. 
De opkomst zal er niet minder op zijn, want 
we beginnen pas over een uur en het zit nu al 
bijna vol.’

‘Weet je hoe belangrijk burendag is voor een 
dorp?’ vraagt de voorzitter terug. ‘Het is zo’n 
belangrijke bindende factor. Iedereen kan 
elkaar hier spreken. Sommige mensen komen 
speciaal hiervoor weer in het dorpshuis. 
Anders komen ze hier nooit.’

De eerste artiesten treden rond de klok 
van 14.00 uur op. De sfeer zit er goed in 
bij de zaal en ze zingen de nummers mee. 
Waar in het nieuws de spanning te lezen is 
over het dorpshuis in het lintdorp, is er nu 
juist ontspanning te zien op gezichten van 
vrijwilligers en bezoekers.

Smit loopt trots naar een tafel met bezoekers. 
Op de vraag wanneer hij tevreden is 
antwoord hij: ‘Ik ben tevreden als de 
bezoekers blij naar huis gaan. Dat is eigenlijk 
nu al, want iedereen die ik spreek is tevreden!’ 
(Week in Week uit / Rutger Breider)

‘Zeker tijdens corona is heel erg veel gepuzzeld’
Legpuzzelkampioenschap in ‘Ous Hoes’ in 
Gieterveen
 
Mensen die denken dat 
niemand tegenwoordig nog 
een legpuzzel maakt, hebben 
het bij het verkeerde eind. 
De legpuzzel is namelijk nog 
steeds bijzonder populair. Echt 
fanatieke puzzelaars kunnen 
op 29 oktober (vanaf  13.00 uur) 
terecht in dorpshuis ‘Ous Hoes’ 
in Gieterveen. Daar wordt een 
heus legpuzzelkampioenschap 
gehouden en als de 
voortekenen niet bedriegen, is 
er veel belangstelling voor het 
evenement.

Puzzel van duizend stukjes in twee uur en 
16 minuten
‘We hebben al eens eerder een dergelijk 
kampioenschap gehouden’’, vertelt Jacqueline 
Wolf, beheerder van het dorpshuis. ‘Er waren 
toen vijf  team teams van vier mensen van de 
partij. Ook toen moesten de teams een puzzel 
van duizend stukjes in zo kort mogelijk tijd 
maken. Ik weet nog dat de winnaar er toen 
precies twee uur en 16 minuten over deed, 
nummer twee deed er twee minuten langer 
over. Het was toen al reuze spannend en die 
spanning verwacht ik straks opnieuw.’

‘Vooral ook een gezellig evenement’
Ook nu zal door de teams een puzzel van 
duizend stukjes van icoon Jan van Haasteren 
gemaakt moeten worden. Het is dat Wolf  
bij de organisatie betrokken is, anders had 
ze zelf  ongetwijfeld deelgenomen. ‘Ook 
in ons gezin puzzelen we er heel wat aan 

af. En dan blijft het zeker niet bij puzzels 
van duizend stukjes. Je vindt hier op een 
regenachtige zondag zomaar puzzels van 
drieduizend stukjes op tafel liggen. Puzzelen 
is gewoon ontzettend gezellig. Dat is het 
zeker ook tijdens het kampioenschap dat we 
houden. Natuurlijk willen de echte fanatieke 
puzzelaars winnen, het is toch vooral ook een 
gezellig evenement’, zegt Wolf.

Eerste inschrijvingen zijn binnen
Wolf  zegt dat de eerste inschrijvingen 
inmiddels al binnen zijn. ‘We kunnen 
twintig teams van vier mensen kwijt in ons 
dorpshuis’, zegt ze. Mensen die deel willen 
nemen, kunnen zich opgeven via j.wolf.
no.10@outlook.com. Dit kan tot 21 oktober. 
Deelnemen kost twintig euro per team. 
Daarvoor krijg je behalve veel gezelligheid 
ook nog eens twee consumpties aangeboden. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Herman van Oost
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Georganiseerd door Winfried Bats uit Gasselternijveen
100 km Ultra trailrun door Drenthe in 
nieuw jasje
Start en finish is vanaf de camping de Lente van 
Drenthe bij het Gasselterveld
Op zaterdag 15 oktober vindt de zesde editie van de Indian Summer Ultra plaats. 
Dit jaar is de opzet vernieuwd. De start en finish is vanaf  de camping de Lente van 
Drenthe bij het Gasselterveld en de deelnemers kunnen dit jaar kiezen uit een variatie 
van afstanden: 13, 25, 50, 75 en zelfs 100 kilometer.

De eerste vijf  edities vonden plaats vanaf  
de voormalige camping de Weyert in Rolde. 
"De camping werd verkocht en kreeg een 
andere bestemming waardoor we opnieuw 
naar ons evenement hebben kunnen kijken. 
De langste afstanden waren voorheen 87 en 
120 kilometer. Als je 87 km loopt dan loop je 
net niet de magische honderd kilometer. En 
als je 100 km zou willen lopen dan moest je 
er nog twintig bij lopen. Wij merken dat deze 
aanpassing naar 100 kilometer succesvol blijkt 
want met nog drie weken aan inschrijvingen 
te gaan zit het deelnemers aantal op deze 
lange afstanden boven die van de voorgaande 
edities ondanks terugloop van deelname bij 
evenementen in het algemeen. En ook de 
estafette teams zijn groeiend in populariteit. 
In estafettevorm de vijf  verschillende 
etappes van ongeveer twintig kilometer lopen 
schept een band en brengt veel sfeer toe 
aan het evenement. De deelnemers komen 
Nederland, Duitsland, België, Polen en de 
Verenigde Staten" aldus organisator Winfried 

Bats van evenementenbureau adam&events 
uit Gasselternijveen.

Sinds het opheffen van de coronamaatregelen 
is de cultuur- en evenementensector nog 
niet op het oude niveau qua deelnemers 
en bezoekers. Dit merken ze ook bij 
adam&events. Bats: "Ook wij hebben tot nu 
toe bij onze andere evenementen te maken 
met vijfentwintig tot dertig procent deelname 
afname maar we gaan gewoon door want wij 
geloven in onze evenementen en ook dat de 
behoefte weer toeneemt. Het cancelen van 
een evenement is voor een organisatie een 
laatste optie omdat je weet dat je hierdoor in 
de toekomst klanten kunt verliezen aangezien 
men onzeker wordt over de doorgang. Onze 
strategie is dus doorgaan al zijn de inkomsten 
lager dan beoogd".

Inschrijven voor alle afstanden kan tot een 
week voor het evenement. Meer informatie: 
www.indiansummerultra.nl

Onthulling Praotbankie Borger en 
Drouwenermond
In de week tegen Eenzaamheid onthullen wethouder Ankie Huijing-van Tongeren en 
Bernard Jansen de ‘Praotbankie’s’ in de gemeente Borger-Odoorn. Met deze bankjes 
willen we in de gemeente werken aan het verminderen van eenzaamheid en het 
versterken de verbondenheid tussen inwoners.

Drouwenermond
Het bankje in Drouwenermond wordt 
onthult door wethouder Bernard Jansen op 
5 oktober, om 10.30 uur (bij het dorpshuis, 
Zuiderdiep 37). Na afloop ben je van harte 
uitgenodigd om een kop koffie/thee te 
komen doen in dorpshuis De Assekolke.

Borger
Het bankje in Borger wordt onthult door 
wethouder Ankie Huijing-van Tongeren 

op 6 oktober, om 14.00 uur (bij het 
appartementencomplex Polakker aan de 
Grote Brink). Na afloop ben je van harte 
uitgenodigd om een kop koffie/thee te doen 
aan de Grote Brink.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen door te mailen naar info@
andesborgerodoorn.nl of  ons te bellen via 
0591 – 58 55 54.

Themawandeling eetbare wilde planten 
in natuurgebied Gasselterveld
 
Herfst is de tijd voor eetbare wilde bessen, wortels en zaden. En er zijn nog een 
heleboel planten die je als salade kunt eten. In de bossen van het mooie natuurgebeid 
Gasselterveld gaan we 30 september op zoek naar de eetbare wilde planten van dit 
seizoen. Hoe kun je ze herkennen en gebruiken? En waar moet je op letten bij het 
plukken?
 
Onderweg vertelt de ervaren wildpluk gids 
Leah van In Het Wilde Weg ook hoe je 
paardenbloemwortels kunt omtoveren tot 
een herfst-lekkernij! Daarnaast wordt er veel 
aandacht besteed aan het belang van respect 
voor de natuur. De berm, het veld en het bos 
zullen na deelname aan deze wandeling nooit 
meer hetzelfde zijn. De wandeling duurt circa 
twee uur. Na afloop krijg je een PowerPoint 
met de belangrijkste eetbare planten / bomen 

en een paar recepten ter inspiratie thuis 
gestuurd via de mail. Meer informatie is te 
vinden op www.inhetwildeweg.nl
 
Datum: vrijdag 30 september 10.30 - 12.30 
uur Thema: eetbare wilde bessen en planten 
in de herfst. Kosten: € 20,00 per persoon, 
inclusief  wildplukversnapering, definitieve 
startlocatie volgt na aanmelding. Aanmelden: 
per mail naar info@inhetwildeweg.nl

Vertel het verhaal van je leven
Humanitas Emmen/Borger-Odoorn zoekt 
deze mensen
Inwoners van Emmen en Borger-Odoorn hebben bijzondere verhalen te vertellen. 
Humanitas Emmen/Borger-Odoorn zoekt deze mensen. ‘Het gaat om mensen die 
willen vertellen over een bijzonder beroep, gebeurtenis of  andere ervaring die hun 
leven sterk beïnvloed heeft.'

‘Het zijn maar een paar suggesties. Humanitas 
bepaalt niet wat bijzonder is of  niet. We 
helpen mensen het verhaal op papier te 
zetten’, aldus Sylvia Schenderling, coördinator 
van het nieuwe project Het verhaal van 
je Leven. De verhalen zijn bestemd voor 
bijvoorbeeld familie.

Genoeg verhalen
Schenderling is ervan overtuigd dat er genoeg 
levensverhalen te vertellen zijn in Zuidoost-
Drenthe. ‘Uit ervaring in andere steden 
blijkt dat mensen herinneringen graag willen 
bewaren, voor hun kinderen of  kleinkinderen 
bijvoorbeeld. Maar ze weten vaak niet waar 
te beginnen. Bovendien helpt het als er 
regelmatig iemand langs komt om mee te 
denken, teksten in de computer te zetten, of  

adviezen te geven. Naast vertellers zijn we 
daarom ook op zoek naar vrijwilligers die 
mee willen helpen deze levensverhalen vast te 
leggen.'

Samenwerken
De vrijwilliger hoeft volgens de Humanitas-
coördinator beslist geen professioneel 
schrijver te zijn. Ook de deelnemer hoeft 
niet per se goed te kunnen vertellen.’  Door 
samen te werken aan het ‘Verhaal van je 
Leven’ ontstaat er uiteindelijk iets moois. 
Nieuwsgierigheid naar de verhalen van 
de deelnemer is het belangrijkste.' Alle 
vrijwilligers kunnen vooraf  en tijdens hun 
werk met de deelnemers rekenen op training 
en een goede begeleiding door Humanitas 
Emmen/Borger-Odoorn

Wandelgroep De Eekhof organiseert op zondag 
9 oktober 2022 te Ekehaar:
De “14e Herfstwandeling” voor 
wandelaars en nordic-walkers  
Deelnemers hebben vanaf  het dorpshuis De Eekhof  aan de Oal Diek 3 te Ekehaar dit 
jaar de keuze uit vier routes, namelijk: 10 km en 15 km (Starttijd 09.00 tot 13.00 uur), 20 
km en 25 km (Starttijd 09.00 tot 12.00 uur)

Ekehaar is een dorp in de prachtige provincie 
Drenthe en ligt centraal in de vierhoek 
Assen, Rolde, Grolloo en Hooghalen. De 
routes lopen over verharde of  onverharde 
wegen en paden door de prachtige natuur 
van het Drentse landschap. De uitgezette 
routes lopen deze keer westelijk van het dorp 
Ekehaar.

Afhankelijk van de gekozen route wordt 
gewandeld door of  langs Ekehaar, Diana 
Heide, Oosthalen, Hooghalen, Laaghalen, 
Het Grote Zand, Geelbroek en de wijde 
omgeving hiervan. De gevarieerde 
wandelingen gaan langs houtwallen, weiden 
en essen, over heideveldjes en door bossen. 
Onderweg kan men genieten van de natuur 
in kleurige herfsttooien, vallende bladeren, 
vele soorten paddenstoelen, boerderijen, 
landerijen, koeien, enzovoorts...  

Vanaf  08.45 uur is op 9 oktober 2022 
inschrijving mogelijk bij dorpshuis “De 
Eekhof ” aan de Oal Diek 3, 9454 PL 
Ekehaar. Iedere deelnemer ontvangt na 
afloop een gratis kopje snert! De kosten voor 
deelname per persoon is € 5,00 en voor een 
kind € 3,00. KWbN-leden ontvangen een 
korting van € 1,00. Verzoek om met gepast 
contact geld te betalen bij de inschrijving.

Organisatie:
Wsv Wandelgroep De Eekhof  te Ekehaar 
(aangesloten bij de KWbN). Meer informatie 
is te verkrijgen op de website: www.
wandelgroepdeeekhof.nl. Vragen graag stellen 
per email op info@wandelgroepdeeekhof.nl 
of  per telefoon op nr. 0592-389210 of  0592-
389270 contact opnemen.

Nieuwe seizoen klaverjassen in Valthe 
start woensdag 5 oktober
Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Op woensdag 5 oktober start in Valthe het nieuwe 
klaverjasseizoen. Per 2 weken is er op de woensdagavond in een gezellige ambiance 
klaverjassen in Ons Dorpshuis.

Vier keer 12 potjes, waarbij een ieder welkom 
is. Vanzelfsprekend houden we ons aan de 
Corona richtlijnen! De inleg is slechts 3 euro 
en er zijn per avond mooie vleesprijzen te 

winnen. Daarnaast wordt er een klassement 
opgemaakt over het gehele seizoen. Aanvang 
van de klaverjasavonden is 19.30 uur.

Obs de Westhoek organiseert binnenkort 
een Herfstmarkt in 2e Exloërmond
Op vrijdag 7 oktober 2022 van 18.00 tot 20.00 uur is er een herfstmarkt rondom de 
school, obs de Westhoek in 2e Exloërmond. Ouders en leerlingen bakken taarten, 
waarvan de marktbezoekers kunnen genieten. Ook zijn er broodjes hamburger, koffie, 
thee en ranja.   

Op de markt zijn prachtige bolchrysanten, 
pompoenen, interieurartikelen van ‘Schuur 
81’, zelfgemaakte werkjes van de leerlingen, 
vleesproducten van ‘Stoer bij de Boer’ en 
andere producten te koop. Voor kinderen is 
er de ‘Grabbelrok’, rondje rijden op een pony 
of  een tractor en envelop trekken. Ook wordt 
een groot boodschappenpakket verloot. 
De ouderraad wil met de herfstmarkt, 
een gezellige markt organiseren voor alle 
geïnteresseerden en betrokkenen bij de 

school. Alles wordt aangeboden voor een 
aantrekkelijke prijs. Iedereen is van harte 
welkom!  

Graag zien we u op de gezellige herfstmarkt 
van obs de Westhoek, op vrijdag 7 oktober 
aanstaande van 18.00 uur tot 20.00 uur. Kom 
genieten van de leuke dingen voor kinderen, 
de  mooie producten en het lekkers dat deze 
markt biedt!

De Jubileumcommissie van vv SPW 
organiseert een oud ijzer actie
 
Waar? Sportpark Noord, Berkenstraat 2c in Stadskanaal. Wanneer? Vrijdag 7 oktober 
2022 van 16:00 uur tot 18:00 uur. Zaterdag 8 oktober 2022 van 09:00 uur tot 12:00 uur.
 
Wat zamelen wij in? Materiaal van oud 
ijzer, aluminium, zink, tin, koper, lood, rvs en 
messing. U kunt hierbij denken aan: een oude 
fiets, radiatoren, restafval van metaal, oude 
pannen, ijzeren hekwerk, stangen van een 
(party)tent, oude leidingen, kranen, betonijzer 
etc. Wij vragen u wel om ijzer met zo weinig 

mogelijk ander materiaal als hout, kunststof  
en rubber eraan.  
 
Wat zamelen wij niet in? Koelkast, 
diepvries, laptop of  computer. Twijfelt u? 
Stuur dan een mail naar activiteiten@vvspw.
nl. De opbrengst is tgv ons 80-jarig jubileum.




