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Midden in de Samenleving!

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

D66 Borger-Odoorn heeft grote twijfels
bij plan Hallenhoes in Exloo
Afgelopen donderdagavond stond het plan Hallenhoes (Exloo) op de agenda van de
raadsvergadering. D66 Borger-Odoorn heeft grote twijfels bij de nut en noodzaak
van dit plan, maar ook grote twijfels bij de financiële haalbaarheid. Ondanks dat de
wethouder Financiën zegt dat de begroting wat hem betreft sluitend is, is deze dit
natuurlijk alleen op papier. Helaas is de realiteit dat de begroting verre van sluitend is
en het nog maar de vraag is of alle subsidies worden toegekend. Een financiële strop
van 450.000 euro voor de gemeente Borger-Odoorn dreigt.
Lees verder op pagina 5.

Modelautobeurs in Valthermond trekt duizend bezoekers

Geweldig evenement met modelauto’s
en de beste gehaktballen

In Valthe is een vereniging
opgericht om het esdorp
Oud-Valthe te sparen
Vele oude Drentse esdorpen zijn verstedelijkt omdat
de ruimte tussen de boerderijen is volgebouwd. Het
karakter van een esdorp is dan verloren. In OudValthe bestaat nog de oude structuur. Nu willen echter
projectontwikkelaars ook hier beginnen met het
dichtbouwen. Een groep inwoners van Valthe verzet
zich hiertegen en richtte een vereniging op die dit wil
voorkomen.
Lees verder op pagina 13.
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9e Lekkere Wandeling
vanuit Odoorn op 22 en 23
oktober a.s.
Ze moesten een pauze inlassen omdat ze tijdens de
Coronaperiode geen evenementen konden organiseren,
maar nu heeft het team van Bakker Joost weer helemaal
de pas erin.
Lees verder op pagina 15.

Voetbalvereniging
Gasselternijveen trapt
jubileumjaar af
Langzaam maar zeer zeker werkt de voetbalvereniging
Gasselternijveen richting het eeuwfeest. Op 1 september
2023 is de club precies een eeuw oud en dat gaat
uiteraard gevierd worden.
Lees verder op pagina 27.

Foto: Harrie Meiringh
Na tweeënhalf jaar was het dan eindelijk weer zover en vond in ’t Brughuus in
Valthermond weer een automodelbeurs plaats. En meteen was het evenement
weer een schot in de roos, want er kwamen zaterdag duizend mensen naar
Valthermond. En dat waren bepaald niet alleen mensen uit de gemeente BorgerOdoorn. ‘We hebben inmiddels best wat bekendheid opgebouwd en er waren
zaterdag ook mensen uit bijvoorbeeld Noord Holland’, zegt Martin Klein, die
samen met Gerben Mulder (en de wederhelften) tekende voor een vlekkeloze
organisatie.
Gezelligheid
Martin en Gerben organiseren de beurs al vanaf 2014. De laatste jaren echter, gooide
corona roet in het eten. ‘En dan is het maar even weer afwachten hoe zo’n eerste beurs
weer gaat’, zegt Klein. Het liep echter perfect. Zowel de sportzaal als de bovenverdieping
van ’t Brughuus was zaterdag het domein van liefhebbers van modelauto’s. ‘We hadden
rond de 45 standhouders en er was weer heel veel moois te zien’, zegt Klein.
‘Ons evenement is bijzonder, zeker ook vanwege de gemoedelijkheid en de lekkere
gehaktballen. Op de één of andere manier vinden de mensen die komen hier de
gehaktballen heerlijk. Toen bekend werd dat we de beurs weer zouden gaan organiseren,
was één van de eerste
vragen die we kregen of
er ook weer gehaktballen
zouden zijn, haha. Of
we uit ons jasje groeien?
Dat weet ik niet.
Lees verder op
pagina 4.
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% Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875 ZG Exloo
I www.borger-odoorn.nl
E gemeente@borger-odoorn.nl
T 14 0591 (werkdagen 8.30-16.30 uur)
Calamiteitentelefoon buiten kantooruren:
06 53 72 94 53
@gemeenteBO
% 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.

Openingstijden
Dinsdag
13.00-16.00 uur
Woensdag 13.00-16.00 uur
Donderdag 13.00-16.00 uur
Vrijdag
13.00-16.00 uur
Zaterdag
9.00-14.00 uur

Afval & oud papier
’ Op zaterdag 22 oktober wordt oud papier
opgehaald in Ees, Eesergroen, 1e Exloërmond, 2e Exloërmond, Exloerveen en
Valthermond.
Op dinsdag 25 oktober wordt oud papier
opgehaald in Zandberg.
’ Deze week (17 – 21 oktober) wordt de
groene container geleegd.
Volgende week (24 – 28 oktober) wordt
het PMD-afval ingezameld.
% www.borger-odoorn.nl/afval

Wegwerkzaamheden
’ Eeserveen: Kanaalstraat | tot medio
november | nieuwe bestrating, afwijkende
kleur op kruising met Bosweg | weg voor
doorgaand verkeer gestremd, omleiding

Het kan zijn dat u onlangs een uitnodiging heeft ontvangen waarin u gevraagd
wordt om deel te nemen aan een leefstijlonderzoek. Heeft u dit nog niet ingevuld, doe dit dan alsnog. De enquête
staat nog open tot 20 oktober.

Snel toenemende kosten, waaronder
die van energie, hebben gevolgen voor
huishoudens en voor het bedrijfsleven. Om ondernemers daarin
tegemoet te komen werken het Rijk
en de provincie aan regelingen waarvan nog niet bekend is hoe die er uit
gaan zien.

Heeft u kinderen die op de basisschool
zitten? Dan is het ook goed mogelijk dat zij
een uitnodiging voor deelname mee naar
huis hebben gekregen.
We vragen u ook om uw kinderen zoveel
mogelijk te stimuleren om de vragenlijst
(eventueel samen) in te vullen. De
vragenlijst voor kinderen van 4 t/m 12
jaar kan ingevuld worden via de volgende
link: www.trendbureaudrenthe.nl/
leefstijlborgerodoorn.

WIN

Onder de respondenten verloten we een
jaarabonnement bij een sportschool of
sportvereniging en een mountainbike t.w.v.
€ 500,-. De scholen met (procentueel)
de meeste respons maken kans op een
waardebon voor sport- en spelmateriaal ter
waarde van € 500,- of mogen een dag lang
gratis gebruik maken van een springkussen
en/of stormbaan naar keuze.
Tot uiterlijk zondag 20 oktober 2022 kan de
vragenlijst worden ingevuld. Wilt u wel
graag meedoen, maar heeft u geen
uitnodiging voor deelname ontvangen?
Neem dan contact op met s.timmer@
borger-odoorn.nl. Ook wanneer u liever
een papieren vragenlijst wil, kunt u contact
opnemen.

Op dinsdag 25 oktober om 19.00 uur
organiseren wij hierover een online
bijeenkomst. Wij gaan dan graag met
u in gesprek over de stand van zaken,
regelingen en aanverwante zaken.
Wilt u hier graag bij zijn? Meld u dan aan
via ondernemen@borger-odoorn.nl. Dit
e-mailadres kunt u ook gebruiken als u
vragen heeft.

Lekker eropuit in de herfstvakantie!

Open Bedrijven Dag
Drenthe op 5 november

Streekproducten in Borger-Odoorn
Odoorn

Op zaterdag 5 november is het Open
Bedrijven Dag Drenthe. De Open
Bedrijven Dag biedt ondernemers een
kans om hun bedrijf meer bekendheid
te geven en nieuwe medewerkers aan
te trekken. Bedrijven in Borger-Odoorn
kunnen aan de Open Bedrijven Dag
meedoen door hun bedrijf open te stellen.
Geïnteresseerden kunnen dan letterlijk
een kijkje achter de schermen nemen.
Ruim vijftig bedrijven uit onze gemeente
hebben hier eerder leuke ervaringen mee
opgedaan. Omdat niet alle ondernemers
beschikken over (geschikte) bedrijfsruimte
organiseren we dit jaar voor het eerst ook
een Ondernemersmarkt. Deze markt is in
de Willibrordkerk in Borger.

In het najaar kunnen wij weer genieten van onze favoriete herfstgerechten
met verse en lokale ingrediënten, zoals pompoen en appel. Met de nieuwe
streekproductenfolder “Aanstreekelijk
Borger-Odoorn” kunt u zelf op pad
om de meest smakelijke streekproducten in onze gemeente te ontdekken!
In de omgeving van Borger-Odoorn zijn
veel streekproducten te vinden waar wij
als Cittaslow gemeente trots op kunnen
zijn. De nieuwe folder biedt een mooi
overzicht van deze locaties. Hierbij kunt
u denken aan een ambachtelijke kaasmakerij, een boerderijwinkel met Drentse
streekproducten en een automaat langs
de weg met dagverse vlees- en zuivelproducten. Elk seizoen kent zo haar eigen
streekproducten.
Gratis bij TIP Borger

De streekproductenfolder is gratis verkrijgbaar bij de aanbieders van de streekproducten en het Tourist Info Point (TIP)
aan de Hoofdstraat in Borger.

Het TIP is geopend op maandag
t/m zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur.
Via de website
www.bestemmingborgerodoorn.nl kunt u
meer informatie vinden over de deelnemende locaties in de folder.

Boom we
in de stra

Streekproducten route

Wilt u meedoen met uw bedrijf?

De streekproductenfolder is een initiatief
van de gemeente Borger-Odoorn en het
TIP in Borger. Voor het komende jaar
zijn er plannen om de folder uit te breiden met een nieuwe ﬁets- en wandelroute. Zo kunt u heerlijk genieten van
het landschap en de streekproducten die
daaruit voortkomen.

Meld u aan via ondernemen@borgerodoorn.nl. Hebt u vragen? Neem dan
contact op met bedrijvencontactfunctionaris Dirkjan Haan
(d.haan@borger-odoorn.nl, 06-13889319).
Deelname aan de Open Bedrijven Dag
is gratis.

%

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.

Bedrijfsleven en
stijgende kosten

%

Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

Herinnering: Onderzoek naar leefstijl loopt
tot 20 oktober. Vul nu nog de enquête in!

%

% Afvalbrengpunt

%

Contact

%

Week 42 | 2022

Gaan mijn buren
verbouwen?

Berichten over uw buurt
Vergadering gemeenteraad

’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we officieel in ons elektronisch gemeenteblad.
Deze ‘berichten over uw buurt’ kunt u bekijken via www.borger-odoorn.nl/overuwbuurt.

▶ Besluitvormende raadsvergadering
donderdag 27 oktober, 19.00 uur,
gemeentehuis Exloo

’ 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.

▶ Meer informatie:
www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad
Hebt u zelf geen internettoegang?
Dan kunt u bijvoorbeeld terecht in een
bibliotheek in de buurt.
▶ Kijk of luister mee via
www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad
▶ Inspreken? Neem contact op met de griffie
via griffie@borger-odoorn.nl of T 14 0591
% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

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

% www.borger-odoorn.nl

Zó weet j

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

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

www.overuwbuu
e-mailservice & app

WEEK 41
’ 07-10-2022, 14-10-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Buinen, Hoofdstraat
22, het vergroten van de bestaande dakkapel
’ 14-10-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
gemeente Borger-Odoorn, Klijndijk, Melkweg
36, het plaatsen van een stacaravan als
tijdelijk woonverblijf
’ 14-10-2022, Vervangingsregeling gemeentesecretaris/algemeen directeur
’ 14-10-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Borger, Graanspieker kavel 27, het bouwen
van een vrijstaande woning
’ 14-10-2022, Drouwenermond
Noorderblokken 3A, melding Activiteitenbesluit (geaccepteerd)

Zó weet je ervan!
3991.1023 A2 Poster Gemeente_Verbouwen_WT.indd 1

’ 14-10-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
2e Exloërmond, Zuiderdiep 41, het kappen
van 49 Dennen
’ 13-10-2022, Borger, IJzertijdstraat
het organiseren van 10 circusvoorstellingen,
Z2022-012738 (aanvraag)
’ 13-10-2022, Drouwen, Steenhopenweg 4,
het organiseren van de Boomkroonpadcross,
Z2022-011301 (verleend 10/10)
’ 13-10-2022, Nieuw-Buinen
Noorderdiep 141, het organiseren van de
Kerstmarkt in Nieuw-Buinen, Z2022-012741
(aanvraag)
’ 13-10-2022, Verlenging beslistermijn
gemeente Borger-Odoorn, Nieuw-Buinen,

’

’

e-mailservi
24-03-16 10:50

Dwarsdiep 45, het isoleren van de buitenzijde van de woning
11-10-2022, Beleidsregels Energietoeslag
gemeente Borger-Odoorn 2022 2023 ter
inzage
11-10-2022, Borger, Buinerstraat tussen
39 en 41, het organiseren van het Tukker FM
Tent Feest, Z2022-007236 (verleend 07/10)
10-10-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Nieuw-Buinen, tussen het Dwarsdiep en
de Dwarskade, dunnen van rijen bomen en
kappen 6 bomen
10-10-2022, Verordening VROM Startersregeling, aanpassing bovengrens en
maximale lening 2022
$
3991.1023 A2 Poster Gemeente_Kappen_WT.indd 1

’

’

Lees verder op pagina 4
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Jaargang 50 nummer 42
Week in Week uit verschijnt
elke dinsdag huis-aan-huis in
Borger, Bronneger, Bronnegerveen,
Buinen, Buinerveen, Drouwen,
Drouwenermond, Drouwenerveen,
Ees, Eesergroen, Eeserveen,
Exloërveen, 1e Exloërmond,
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk,
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoornerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp,
Zandberg, Gieten, Gieterveen,
Gasselte, Gasselternijveen,
Schoonloo.
Elke dinsdag liggen extra
exemplaren Week In Week Uit
op de volgende adressen:
Bakkerij van Veenen, Exloërweg 8, Valthe. Slagerij Drent,
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond.
Hunzebergen,Valtherweg 36, Exloo. Gemeentehuis, Hoofdstraat 50,
Exloo. Tourist info, Hoofdstraat
55a, 7875 AB Exloo. Spar, Hoofdstraat 49, Exloo. Tankstation,
Drentse Poort 1, Nieuw-Buinen.
Gemeentehuis Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, Gieten. Jumbo Abbas,
Stationsstraat 37, Gieten. Tourist
info, Hoofdstraat 24 a, 9531 AG
Borger. Bruna, Grote Brink 3,
Borger. AH, Hoofdstraat 35,
Borger, Camping de 7 Heuveltjes,
Odoornerstr. 25, Ees (bak) (alleen
in de periode van 1 april t/m 15
oktober), Camping Het Verlaat,
Zuiderdiep 510, Valthermond
(alleen in de periode van 15 maart
t/m 15 oktober)
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Dinsdag 18 oktober 2022

Stap terug in het verleden tijdens het
Oerweekend in Borger
Op 22 en 23 oktober stap je letterlijk terug in het verleden tijdens een bezoek aan
het Hunebedcentrum. Dwaal over de verschillende prehistorische erven op het
Oertijdpark en ontmoet onze oermensen tussen 11:00 en 17:00 uur. Zij tonen je
verschillende prehistorische ambachten zoals aardewerk bakken, brons gieten of ijzer
smeden. Ga zelf op ontdekking door de oertijd en leer boogschieten of vuur maken
met vuursteen.
Speciale vertellingen door Oermensen
Zaterdag 22 en 23 oktober is het ook
Verhalenweekend in Drenthe. Daarom zijn
er speciaal tijdens het komende Oerweekend
oermensen die verhalen vertellen over
de prehistorie. De verhalen gaan over
potentiële rampen waarbij de mens wordt
getest op vindingrijkheid, creativiteit en
doorzettingsvermogen.

Kinderen tot 13 jaar gratis
Het Hunebedcentrum doet mee aan
Oktober Kindermaand. Daarom kunnen
zowel kinderen tot en met 12 jaar en
museumkaarthouders kunnen het
Hunebedcentrum in het weekend van 21
en 22 oktober gratis bezoeken. Reserveren
voor bezoek is niet nodig. Het complete
programma met activiteiten en vertellingen
is te vinden in de activiteitenkalender op
Hunebedcentrum.nl

Riksta al vijf jaar in Borger bij
Selekt Wonen Ter Veen
Het was op 1 oktober precies vijf jaar geleden dat Riksta Mulder haar shop-in-shop
formule begon bij Selekt Wonen Ter Veen in Borger. Onlangs voerde Riksta dit
heugelijke feit, precies middenin Woonmaand Oktober. Daardoor was dus sprake
van dubbel feest in Borger, waar klanten konden proosten op het jubileum en meteen
konden profiteren van een fikse korting op alle woonaccessoires.
In 2017 kreeg de bekende styliste in
Stadskanaal een eigen plek in de showroom
van Selekt Wonen Ter Veen. Vanaf dat
moment hebben de klanten haar leren kennen
als iemand die staat voor kwaliteit, inspiratie,
stijl en klasse. Ook voor het beste advies kun
je altijd een beroep op haar doen. In haar
eigen shop bij Selekt Wonen Ter Veen in
Borger vind je de leukste woonaccessoires en

woondecoraties, die je met behulp van Riksta
perfect op elkaar af kunt laten stemmen. Bij
Riksta Lifestyle & Living in Borger vind je
altijd precies die woonaccessoires die bij je
passen, onder meer van het bekende merk
PTMP. Ondertussen is wel duidelijk dat als
je iets verrassends zoekt, je gewoon even een
bezoek moet brengen aan Riksta! (Week in
Week uit/Vincent Muskee)

a.s. zondag feestelijk afscheid in de Goede Herder Kerk

Ds. Reinier Kleijer, voor veel Borgerders
een bekend gezicht, stopt met preken
Op zondag 2 juni 1985 vond de bevestigings- en intrededienst plaats waarmee
Ds. Kleijer verbonden werd aan de Hervormde Gemeente van Borger. Na 22 jaar in
Borger werkzaam te zijn geweest vertrok hij in 2007 naar de gemeente Hummelo.
Ds. Kleijer wil graag afscheid nemen van
het predikantschap in de gemeente waar hij
destijds zijn loopbaan startte. De cirkel is
rond. Dit gebeurt in een feestelijke dienst
op zondag 23 oktober 2022 in de Goede

Herderkerk aan de Hoofdstraat in Borger.
Aanvang 10.00 uur. Na afloop is er onder het
genot van een kop koffie gelegenheid elkaar
te ontmoeten.

Van Nieuw-Buinen, Buinerveen en Drouwenermond

Dominee Anneke Wouda vertrekt bij PKN gemeente
Dominee Anneke Wouda heeft haar dienstverband met de PKN gemeente van NieuwBuinen, Buinerveen en Drouwenermond beëindigd. Ze gaat met emeritaat na een
periode van vier jaar hard werken.
Op zondagmiddag 2 oktober j.l. heeft het
afscheid plaatsgevonden. Het formele
afscheid vond plaats in een kerkdienst waarna
een informele bijeenkomst in het Tussendiep
iedereen de gelegenheid werd geboden om
persoonlijk afscheid te nemen. Vanuit de
gemeente kwam veel waardering voor haar
inzet en verantwoordelijkheidsgevoel, zeker

gezien de moeilijke omstandigheden die door
de Corona epidemie werden veroorzaakt.
Ze zal zo nu en dan nog wel voorgaan in de
diensten van de kerk in Nieuw-Buinen, maar
de gemeente zal toch zeker op zoek moeten
gaan naar een andere predikant. Hiervoor zijn
inmiddels de eerste stappen gezet.

Adverteren in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Praat mee over de Omgevingsvisie Borger-Odoorn
Zorgen over uw
rekeningen?
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Veel
Veel rekeningen,
rekeningen,
weinig
weinig geld
geld

De gemeente Borger-Odoorn werkt momenteel
aan het opstellen van de Omgevingsvisie.
In die visie benoemen we de thema’s die
invloed hebben op hoe we onze woon- en
leefomgeving ervaren en inrichten. Dus wat is
goed? Wat willen we houden zoals het is en wat
willen we juist veranderen? Wat kan er beter en
wat vraagt dus om actie? Daarbij gaat het vooral
om zaken als wonen, gezondheid, veiligheid,
economie, duurzaamheid, natuur en landschap.
De gemeente wil hierover graag met inwoners
in gesprek. Concreet gaat het dan om de vragen:
‘Waarom bent u trots op uw dorp/omgeving?’ En
‘Wat zou uw dorp/omgeving nog beter maken?’
Wilt u hierover meepraten, dan verwelkomen
we u graag met een kopje koffie of thee bij onze
foodtruck:

€
€€
€€
€

CHT OP J
ZI

FINANCI

4
4

Weer
Weer rust
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in je
je hoofd
hoofd

28 oktober, 9.00-12.00 uur:
▶ parkeerplaats Aldi & MFA in Nieuw-Buinen
1 november, 11.00-12.00 uur:
▶ parkeerplaats Drent in 2e Exloërmond
en 15- 17 uur:
▶ parkeerplaats Van Klinken Supermarkten
in Valthermond
4 november, 9.00-12.00 uur:
▶ parkeerplaats COOP in Odoorn
Kunt u niet langskomen maar wilt u wel graag
uw mening geven, dan kunt u uw reactie en
antwoorden op bovenstaande vragen mailen
naar: omgevingswet@borger-odoorn.nl.

Evenementenkalender

STOP ONDERMIJNING IN JOUW BUURT
STOP
ONDERMIJNINGININJOUW
JOUWBUURT
BUURT
STOP
ONDERMIJNING
Sommige
criminaliteit zie je niet als jeIN
nietJOUW
goed kijkt.
STOP ONDERMIJNING
BUURT
Terwijl het onder je neus gebeurt.

Weten welke evenementen gepland
staan in Borger-Odoorn? In het overzicht
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▶ parkeerplaats Boni in Borger
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Modelautobeurs in Valthermond trekt duizend bezoekers

$

‘Het was echt geweldig!’

Geweldig evenement met modelauto’s en Herfstfair in Nieuw-Buinen van
de beste gehaktballen
Gemma Klasen

Foto: Harrie Meiringh
Na tweeënhalf jaar was het dan eindelijk weer zover en vond in ’t Brughuus in
Valthermond weer een automodelbeurs plaats. En meteen was het evenement weer
een schot in de roos, want er kwamen zaterdag duizend mensen naar Valthermond.
En dat waren bepaald niet alleen mensen uit de gemeente Borger-Odoorn. ‘We
hebben inmiddels best wat bekendheid opgebouwd en er waren zaterdag ook mensen
uit bijvoorbeeld Noord Holland’, zegt Martin Klein, die samen met Gerben Mulder
(en de wederhelften) tekende voor een vlekkeloze organisatie.
Gezelligheid
Martin en Gerben organiseren de beurs al
vanaf 2014. De laatste jaren echter, gooide
corona roet in het eten. ‘En dan is het maar
even weer afwachten hoe zo’n eerste beurs
weer gaat’, zegt Klein. Het liep echter perfect.
Zowel de sportzaal als de bovenverdieping
van ’t Brughuus was zaterdag het domein van
liefhebbers van modelauto’s. ‘We hadden rond
de 45 standhouders en er was weer heel veel
moois te zien’, zegt Klein. ‘Ons evenement
is bijzonder, zeker ook vanwege de
gemoedelijkheid en de lekkere gehaktballen.
Op de één of andere manier vinden de

mensen die komen hier de gehaktballen
heerlijk. Toen bekend werd dat we de beurs
weer zouden gaan organiseren, was één van
de eerste vragen die we kregen of er ook
weer gehaktballen zouden zijn, haha. Of
we uit ons jasje groeien? Dat weet ik niet.
We denken er in elk geval niet aan om een
grotere accommodatie te kiezen, ook omdat
dit ten koste kan gaan van de gezelligheid’,
zegt Klein. Voor de liefhebbers die de beurs
gemist hebben; zij krijgen een nieuwe kans
op 25 maart 2023. Plaats van handeling is dan
opnieuw ’t Brughuus in Valthermond. (Week
in Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Harrie Meiringh
In Nieuw-Buinen vond zaterdag een herfstfair plaats. De fair was georganiseerd
door Gemma Klasen. Zij gaat in januari naar Curaçao om daar stage te lopen. De
opbrengst van de fair moet helpen om de stage financieel mogelijk te maken. ‘Het
was echt super. Ik heb zo’n beetje alles verkocht’, zegt Gemma enthousiast.
Ticket
Al meteen vanaf de opening was het heel
erg druk. Gemma verkocht onder meer
herfststukjes op houten schijven, kransen
en houten kerstboompjes. En die vielen
bijzonder in de smaak. ‘Ik heb zo goed als
alles verkocht. Ik ben dus zeer tevreden’,
zegt Gemma, die op 10 december in Borger
op de markt zal staan om opnieuw leuke
producten te verkopen. ‘ Ik ga in januari

op stage naar Curaçao. Ik volg de opleiding
onderwijsassistent en zal twintig weken
in Curaçao blijven. Ik ga daar stage lopen
aan de Albert Schweitzerschool en ook
het appartement is inmiddels al geregeld.
Eigenlijk moet ik alleen het ticket nog
boeken. Maar gezien het gedoe op Schiphol
wacht ik daar nog even mee’, lacht Gemma.
(Week in Week uit/Vincent Muskee)
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Wijkagenten

Kerkdiensten

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

Borger
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. M. van’t Hof. www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang
Westeresstraat): Meer info op:
vrijebaptistengemeenteborger.nl

Hans Walvius. hans.walvius@
politie.nl: Gebied: Valthermond, 2e
Valthermond, Zandberg, 1e Exloermond, 2e Exloermond, Boermastreek, Exloerveen.
Arjan Katerberg. arjan.katerberg@
politie.nl. Gebied: Nieuw-Buinen,
Buinerveen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Bronnegerveen.
Kobie Eefting. kobie.eefting@
politie.nl. Gebied: Borger, Bronneger,
Drouwen, Buinen, Ees , Westdorp,
Eesergroen en Ellertshaar.
L.J. (Ben) Uneken
ben.uneken@politie.nl
Gebied: Exloo, Valthe, Odoorn,
Klijndijk en Odoornerveen.
Wijkagenten Aa en Hunze zijn
bereikbaar via 0900-8844 of
politiebureau Gieten (open: ma.
en di. 13.00 tot 17.00. wo. en do.
van 09.00 tot 13.00 uur).
- Theo Dieterman, gebied Gieten
en Gasselte
- Louw Koster, gebied Rolde
- Eric Speelman, gebied Annen

Adverteren
in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
Weekenddiensten
Ziekenhuis
Refaja Stadskanaal: 0599 - 654 654
Scheper Ziekenhuis Emmen:
0591 - 691 911.
Voor afspraken (0591) 691 111
Huisartsen
Borger-Odoorn, Valther- en
Exloërmonden, Schoonoord e.o.
Spoedgevallen na 17.00 uur en ‘s
weekends: 0900-1120112.
Tandartsen
Borger/Rolde/Gieten/
Gasselte/Westerbork/Beilen:
Tel: 0900-1012345.
Apotheken Info: 0599-238465
Overige hulpdiensten
Alarm 112
Politie 0900-8844
Overlijden 0800-0242526
Storing el./gas 0800-3366112
Storing water 0591-854200 of
0592-854545
Storing CV: 0599-235909
Storing kabel 0800-0221475
Verloskundige 0592-263060
SOS tel. hulp 0900-0767
Kindertelefoon 0800-0432
Tegen haar wil 0592-347444
Psycholoog 0599-234056
Homeopaat 0599-236088
GGD 0591-656565
Thuiszorg Icare 0522-279748
Samenzorg Thuis- en Kraam-zorg
Nrd-Ned 0900-8998801
Info- en klachtenbureau Gezondheidszorg 0592-243707
Vrijw. thuishulp 0591-585554
Dierenartsen 0591-513151
Dierenbescherming en
Dierenambulance 0900-0245
Diergeneeskundig Centrum ZuidOost Drenthe te Sleen 0591-361368
Zorgkompas Odoorn
(0591) 580271
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Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. J.J. van Bergen.
Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. v. Elten.

D66 Borger-Odoorn heeft grote twijfels bij plan
Hallenhoes in Exloo

Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja,
Drentse Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan,
09.30 uur: Dhr. A. v.d. Schoot.
Baptistengemeente: Meer info op
baptisten-nieuwbuinen.nl
Levende Christengemeente Connect
MFA Nieuw Buinen
Noorderdiep 141C Nieuw Buinen.
(ingang via de aangegeven zijkant).

Afgelopen donderdagavond stond het plan Hallenhoes (Exloo) op
de agenda van de raadsvergadering. D66 Borger-Odoorn heeft grote
twijfels bij de nut en noodzaak van dit plan, maar ook grote twijfels bij
de financiële haalbaarheid. Ondanks dat de wethouder Financiën zegt
dat de begroting wat hem betreft sluitend is, is deze dit natuurlijk alleen
op papier. Helaas is de realiteit dat de begroting verre van sluitend is
en het nog maar de vraag is of alle subsidies worden toegekend. Een
financiële strop van 450.000 euro voor de gemeente Borger-Odoorn
dreigt.

Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn
Zondag 13 november, aanvang 10.00
uur. Voorganger: Helene Westerik
Organist: Marjan Doornbos
Zie ook onze website en FB-pagina
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn
2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
Dhr. Jansen.
Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. J. Mellema, De Hoeksteen.
Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:
Frans van Herwijnen.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. J. Mellema, De Hoeksteen.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. L.P.J. v.d. Peppel.
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Zondag 23 okt. 9.30 uur,
Woord- en Communieviering, celebr.
diaken S.J. Hof. Woensdag 26 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,
Spreker ds Gert Elzen.
Adres Handelsstraat 8. Te volgen via
livestream YouTube:
baptistenstadskanaal.
Oosterkadekerk, Zondagmorgen om
9.30 u. ds. H. Bakhuis uit Hoogeveen.
Zondagavond om 19.00 u. ds. C. G. op
’t Hof uit Siddeburen.

De D66 fractie heeft na het lezen
van alle stukken nog steeds geen
beeld van datgene waarin dit plan
gaat voorzien. Oftewel: Aan welke
vraag wordt met dit plan voldaan?
Vooralsnog ziet onze fractie alleen
maar onwenselijke gevolgen en grote
uitdagingen. Dit plan zorgt wat D66
betreft voor oneerlijke concurrentie
met het Dorpshuis. Daarnaast leunt
de exploitatie vooral op vrijwilligers,
vrijwilligers die nu al niet te vinden
zijn.

Hoe realistisch zijn de genoemde
kosten? Er is namelijk geen enkele
ruimte voor afwijking opgenomen.
Dus bij verdere stijging van de kosten,
iets wat realistisch is momenteel,
zullen er niet langer voldoende
financiële middelen zijn. Met een
dergelijke begroting zou men bij een
bank volledig kansloos zijn en geen
enkele euro ontvangen. Dit zien de
ondernemers volgens ons ook, want
anders zou een borgstelling niet
nodig zijn. Wanneer de ondernemers
namelijk volledig overtuigd zijn van

dit project zou men zonder enige
borgstelling hieraan deelnemen.
De D66 fractie ziet veel liever een
realistisch plan dat voorziet in
een bepaalde behoefte, waaruit de
zelfredzaamheid blijkt en een extra
investering of borgstelling vanuit
de gemeente niet nodig zal zijn.
Woningbouw is voor ons ook een
interessante mogelijkheid die het
onderzoeken waard is.
Mocht jij ook je bijdrage willen
leveren aan de gemeentepolitiek
bij D66, maak dat dan kenbaar! Je
mag altijd aansluiten, meeluisteren
en meedoen. Wees welkom. Bent
u geïnteresseerd in onze idealen
voor Borger-Odoorn kijkt u dan op
www.d66borger-odoorn.nl of mail
met John Goeree, raadslid van D66
Borger-Odoorn via
john@johnendiane.nl

Odoorn is binnenkort fietsenmaker rijker:
JOB Fietsen aan de Valtherweg 11
Odoorn moest het al een tijdje zonder fietsenmaker doen en dat is
best wel eens lastig voor de fietsers onder ons. Studio JOB Odoorn en
Pand 11 bij JOB, gevestigd in de oude korenmalerij aan de Valtherweg,
hielpen zo nu en dan al eens een voorbijganger met een platte band
of andere pech. Een professional gaat het vanaf 25 oktober van ze
overnemen.
Aan de straatzijde, naast de winkel
Pand 11, is een ruime werkplaats
ingericht. De fietsservice verzorgt
onderhoud en herstel en heeft een

Een afspraak maken voor een
onderhoudsbeurt of reparatie van uw
stalen ros? Dat kan vanaf dinsdag 25
oktober via telefoonnummer: 0591
– 57 23 66, het contactformulier op
de website: www.jobfietsen.nl, mailen
eigen ingang. Alle tweewielers kunnen naar: info@jobfietsen.nl of kom
aan de vakman worden toevertrouwd. langs voor advies en om de nieuwe
Ook de in aantal toenemende
werkplaats te bewonderen.
elektrische fietsen zijn welkom.

Skyline Nieuw-Buinen versus Skyline New York
Het dorp Nieuw-Buinen durft de
strijd aan te gaan met wereldstad
New York. Niet om wie de meeste
inwoners of het hoogste gebouw
heeft, maar wie de leukste skyline
heeft.
Het lintdorp met rond de 5000
inwoners bestaat volgend jaar 200
jaar en gaat dit groots vieren waarbij
tal van activiteiten plaats gaan
vinden zoals theater, oldtimershow,
gedichtenwedstrijd, enz. Ook zullen
er ter gelegenheid van dit jubileum tal
van originele en unieke artikelen op
de markt gebracht ter ondersteuning
van deze activiteiten.

Als aandenken of herinnering aan
het 200 jaar bestaan van NieuwBuinen zal onze skyline met de drie
rijksmonumenten, de glasfabriek van
Meursing, veengereedschap en de
glasblazer onder meer te zien zijn op
een houtsnede van 20- en 40 cm, een
borrelplank, telefoonhouder, enz.

Ook in samenwerking met de
plaatselijke Royal Goedewaagen is een
unieke Delftsblauwe tegel in beperkte
oplage op de markt gebracht. Wie
interesse heeft in al onze activiteiten
en aandenkens/herinneringsstukken
kan voor meer informatie terecht op
onze website:
www.200jaarnieuw-buinen.nl
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Greet Beerman heeft voorgelezen in
Borger
In het kader van de kinderboekenweek is er op donderdagochtend 13 oktober jl.
voorgelezen in de bibliotheek.
De kinderen werden verwelkomt door Gonny Otten van de bibliotheek en Greet
Beerman las voor en Olga Alting van Geusau vertoonde haar tekeningen. Het werd voor
de leerlingen van groep 1 en 2 van De Borgh en Montessorischool een gezellige ochtend.

Extra opvanglocatie in Drouwenerveen
voor crisisnoodopvang
De gemeente Borger-Odoorn gaat binnenkort nog 17 vluchtelingen tijdelijk
huisvesten in de gemeente. De groeps- en outdooraccommodatie 25 Graden
Noord in Drouwenerveen heeft de gemeente daarvoor opvangplekken
aangeboden.
Samen met de 33 opvangplekken op 2 locaties in Exloo, voldoet de gemeente hiermee
aan de 50 gewenste crisisplekken tot en met januari 2023. Dit als reactie op de afspraak
die het kabinet onlangs maakte met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
en de Veiligheidsregio’s over crisisnoodopvang. Gemeenten stellen hiervoor ieder 50
plekken beschikbaar.
De verwachting is dat de opvanglocatie in Drouwenerveen ook snel inzetbaar zal zijn.
Burgemeester Jan Seton: “De gastvrijheid die wij in Borger-Odoorn kennen, zetten
we ook in voor de vluchtelingen die hun toevlucht tot ons land zoeken. Het is
hartverwarmend dat inwoners en ondernemers meedenken in oplossingen om goede
opvangplekken te kunnen aanbieden. Wij vinden het onze plicht om deze ontheemde
mensen de komende koude maanden van een droog, warm en veilig onderkomen te
kunnen voorzien.”
De inwoners van Drouwenerveen hebben een brief in de bus gekregen over de plannen
om de 17 vluchtelingen in hun dorp een tijdelijke opvangplek te geven. Op dinsdagavond
11 oktober jl. heeft de gemeente de omwonenden geïnformeerd over de plannen.

De wolf vaker gezien in en rond
Borger-Odoorn
Het dier laat zich steeds vaker zien in de gemeente en omgeving. Zo is deze
opnieuw gezien op 12, 13 en 14 oktober in de omgeving van Eeserveen en
afgelopen weekend in de staatsbossen van Odoorn. De wolf die in dit gebied
rondloopt is hoogst waarschijnlijk afkomstig uit een Duitse roedel, en is op zoek
naar een territorium. Wij als mens hoeven niet bang te zijn voor de wolf.
Helaas geldt dit niet voor vee. De kans dat een wolf op doortocht een groter dier als een
koe of paard pakt is erg klein. De kans dat de wolf een schaap pakt is groter, en daarom
is het aan te raden om je vee ‘s nachts binnen te halen tot de wolf niet meer in de buurt
is gesignaleerd. Wil je je vee beschermen tegen de wolf ? Kijk dan eens op www.bij12.nl/
wolf, en heb je vragen of wil je advies? Kijk dan eens op de website van Werkgroep Wolf
Nederland via www.werkgroepwolf.nl.
Wat te doen als je een wolf tegenkomt?
• Blijf kalm en geef de wolf de ruimte.
• Lijn je hond aan als deze los loopt.
• Neem langzaam afstand.
• Komt de wolf te dichtbij, verjaag je deze door luid te spreken, te klappen in je handen
en grote gebaren te maken.
• Voer de wolf niet, en loop deze niet achterna.
Wolf aangereden?
Heb je een wolf aangereden? Bel dan de politie via 0900 8844, ook als het dier niet blijft
liggen. Probeer zo goed mogelijk de locatie door te geven en wacht de komst van de
politie of faunabeheerder (rustig) af.
Wat je niet doen:
• Rijd niet door, dat is strafbaar.
• Ga nooit achter het dier aan, laat dit over aan de deskundige faunabeheerder.
• Bel niet met de dierenambulance, maar met de politie.
• Neem aangereden wild nooit mee en geef het ook niet aan derden. Omdat het om
beschermde dieren gaat, staat de Wet natuurbescherming dit niet toe.
Mocht je menen een wolf te zien let dan op de volgende kenmerken:
• Krachtige hals, sterke borstkast en slanke buik
• Lange, krachtige poten
• Beige- tot rossig-bruine vacht
• Witte plek rondom de mond
• Lichte wangvlek
• Witte strepen in het binnenoor
• Lichte vlek aan beide zijden van de hals
• Staart dik behaard en recht naar beneden
• Weinig contrastrijk, donker zadelvormig patroon op de rug
Heb je een wolf gespot dan kan je dit melden aan het landelijk wolvenmeldpunt
via www.wolveninnederland.nl/wolf-gezien

Adverteren in Week in Week uit? Bel 0599 - 61 33 36
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‘The Eagle has landed’

Prachtig afscheidsconcert Arjan Rengers van 5th Wheel
Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957
E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

a.s. Vrijdag 21 oktober

Gezellige bingo in het MFAgebouw de Noorderbreedte
in Nieuw-Buinen
Op vrijdag 21 oktober organiseert Stichting Lucky Joe
weer een gezellige bingoavond in De Noorderbreedte in
Nieuw-Buinen. De bingo begint om 19.30 uur en de zaal
gaat open om 19.00 uur. Als er bingo valt dan mag de
winnaar zelf een prijs kiezen van de aangewezen tafel.
Er is altijd voldoende keuze
aan prijzen zoals: Leuke Deco
of huishoudelijke artikelen,
Rituals producten, pakketten
met boodschappen, koffie,
schoonmaak of verzorging.

Grand Café Het Perron in Valthe
was zaterdagavond het decor van het
afscheidsconcert van Arjan Rengers
van 5th Wheel. Met name familie,
vrienden en bekenden waren van
de partij en met 160 bezoekers was
de zaal bomvol. Hoewel de gitarist
iemand is van de typische Drentse
nuchterheid, was het zaterdagavond
toch wel even slikken.
Als vertrouwd zette 5the Wheel een
strakke show neer vol met gekkigheid.
‘Het was een avond om nooit te
vergeten’, zegt Rengers, die ook na het
optreden en specifiek bij thuiskomst
werd verrast. Daar hing namelijk een
spandoek met ‘The eagle has landed’
en stond een prachtig beeld van een
adelaar, als dank voor alles wat Arjan
voor de band betekend heeft. Voor
wie het niet weet; eagle was de bijnaam
van de populaire gitarist. Overigens
was het niet het allerlaatste optreden
van Rengers, die een dag later gewoon
weer op de bühne stond in het kader
van Douwe’s ‘Gas op de Lollie’. Dit
benefietoptreden zorgde er mede voor

dat zondagmiddag een bedrag van
11.000 euro aangeboden kon worden
aan een vertegenwoordiger van het
Radboud UMC.

Aanmelden niet verplicht
maar wel handig voor vragen
kun je altijd bellen of mailen
naar info@luckyjoe.nl. Tel:
0599-616701/ 0597 - 421551.
Wij hopen u vrijdag 21
oktober te mogen begroeten
op de bingo.
In de oordeelsvormende raadsvergadering van afgelopen donderdag nam
het college van B&W van Borger-Odoorn de gemeenteraad mee in hun
plannen om energiearmoede aan te pakken. Volgens het college ontmoeten
twee opgaven elkaar, verduurzaming en armoedebestrijding.

Overigens heeft 5th Wheel een opvolger
gevonden voor Rengers in de persoon
van Marijn Weeke. En als de nood echt
aan de man komt, dan kan de band altijd
rekenen op Rengers. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Gemeente Borger-Odoorn pakt energiearmoede aan

door Ineke Arends
“De impact van de inflatie en de
stijgende energieprijzen is ongekend
hoog als gevolg van een bijzondere
optelsom van factoren, waaronder
een pandemie, klimaatverandering
en een oorlog. Hierdoor staat de
bestaanszekerheid van onze inwoners
onder druk. Ook maatschappelijke
organisaties en verenigingen, MKB en
de leefbaarheid en lokale economie
kunnen te maken krijgen met financiële
moeilijkheden.”
Dit schrijft het college aan de
gemeenteraad. Daarom deelden ze met
de raad een eerste aanzet om (energie)
armoede aan te pakken. Vanuit het
rijk is er geld beschikbaar en BorgerOdoorn gaat dit onmiddellijk inzetten.
Communicatie
Hun aanpak heeft een paar speerpunten.
Te beginnen met communicatie. Er
komt een communicatieplan om
de inwoners te informeren over de
landelijke, provinciale en gemeentelijke
initiatieven en ontwikkelingen op het
vlak van (energie)armoede. Er komt een
wervingscampagne voor energiecoaches
en een campagne voor hulp bij
schulden. Ook zullen ze Menso (hulp
voor MKB met financieringsproblemen)
meer onder de aandacht van het MKB
brengen en het telefoonnummer van de
sociale teams duidelijker vermelden.

Compensatie
Het volgend speerpunt is compensatie.
De doelgroep van de eenmalige
energietoeslag zal vergroot worden. De
inkomensgrens wordt bijgesteld van
120% naar 130% van de bijstandsnorm.
Het is nog onzeker of het lukt om dit
automatisch toe te kennen, het kan zijn
dat mensen die nu waren afgewezen
omdat ze net te veel verdienden
opnieuw een aanvraag moeten doen.
Er komt een onderzoek naar de
behoeften van verenigingen en
stichtingen, dit kan een eenmalige
bijdrage zijn in energiekosten maar
ook een specifieke bijdrage voor
bijvoorbeeld Ledlampen. Voor
schrijnende gevallen komt er een
casusteam die op zoek gaat naar
passende oplossingen in individuele
gevallen.
Energiebesparing
Het derde speerpunt is energiebesparing.
In de webwinkel Meedoen komt
een eenmalige energieregeling met
energiebesparende producten. Naast
meer energiecoaches komt er een
klusteam (in samenwerking met de
wooncorporaties) voor de installatie
van energiebesparende maatregelen. De
gemeente betaalt de maatregelen (denk
aan tochtstrip, Ledlampen, radiatorfolie)
en het klusteam installeert deze.
Als laatste speerpunt wil de gemeente
aansluiten bij regionale initiatieven.

Denk hierbij aan gezamenlijke inkoop
met andere Drentse gemeenten.
Het college heeft haast met
deze aanpak. Met het speerpunt
communicatie beginnen ze meteen en
dit kwartaal moet ook het speerpunt
compensatie in de steigers staan. De
overige speerpunten kosten iets meer
tijd maar moeten na de jaarwisseling zo
snel mogelijk handen en voeten krijgen.
De gemeenteraad was enthousiast over
de plannen van het college. “Ga zo
door”, was de unanieme reactie van de
raadsleden.
Inwoners wordt aangeraden de
komende tijd de website van de
gemeente in de gaten te houden.
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Groep 8 van OBS de Meander in Borger won E-wasterace
Groep 8 van OBS de Meander in
Borger heeft de afgelopen maand
meegedaan aan de E-wasterace. Dat
houdt in dat we zoveel mogelijk oude
elektronische apparaten mochten
inzamelen. De grondstoffen van
de ingezamelde apparaten worden
gerecycled en zo konden we
besparen op grondstoffen, waar in
de toekomst een tekort in dreigt te
komen.
OBS de Meander was verwikkeld in
een nek-aan nekrace met een school
uit Stadskanaal. In het laatste half uur
wist De Meander de koppositie over
te nemen en deze niet meer weg te
geven. Afgelopen maandag werd in het
bijzijn van wethouder Jeroen Hartsuiker
van Energie & Duurzaamheid de
prijs overhandigd. Al met al zijn er
door deze kinderen (en ouders) zo'n

4500 apparaten ingezameld. Groep 8
is hiermee de winnaar geworden van
de wedstrijd en heeft een schoolreis

gewonnen naar Science Museum Nemo
in Amsterdam!

Werkgroep ‘Drouwen Duurzaam’ barst van energie
Maar liefst vijftig personen bezochten afgelopen donderdag in Drouwen
de speciale informatieavond over verduurzaming, isoleren en financieren.
De werkgroep ‘Drouwen Duurzaam’ had daarvoor verschillende sprekers
uitgenodigd. In het Meester Hekmanhoes werd volop gediscussieerd over
die ene grote opgave: we moeten allemaal minderen. Ons gedrag zullen we
echt moeten aanpassen.
door Sjoerd Looijenga
De eerste algemene inleiding
energietransitie werd gegeven door
Marcel Jongmans, programmamanager
Duurzaamheid bij de gemeente BorgerOdoorn. “Het initiatief in Drouwen
om de hele energie problematiek vanaf
de basis aan te pakken en niet te gaan
zitten afwachten spreekt me enorm
aan,” begint Jongmans, “Drouwen
loopt daarin samen met het dorp Valthe
voorop. Dit plaatselijke initiatief mag je
gerust zien als een lichtend voorbeeld
voor de rest van de gemeente BorgerOdoorn.”
Jongmans benadrukte nogmaals dat
een succesvolle energietransitie toch
echt bij ons zelf begint. “We moeten
veel minder energie gebruiken. Dat
betekent dat je mogelijk iets van je
vertrouwde verworvenheden moet
inleveren. B.v. niet meer drie maal per
jaar een vakantiereis ondernemen is
voor sommigen tocht echt wel even
slikken. Dat wat al jaren normaal was
ligt nu onder een vergrootglas”, aldus
de energiecoach. Veel inwoners van
Drouwen hebben aangegeven graag
een stap te willen zetten. In de door de
werkgroep opgestelde enquête werd
massaal om ondersteuning van een
energiecoach gevraagd. Aangezien de
gemeente Borger-Odoorn maar over
twee energiecoaches beschikt (het

voldoende vakbekwaam personeel. Het
Drents Energieloket is de plek om je
onafhankelijk te laten informeren.

De Werkgroep ‘Drouwen Duurzaam’
barst van de energie om het vuurtje
van de energietransitie brandende
betreft vrijwilligerswerk) zal het nog
te houden. De inhoud van de
wel even duren voordat alle gewenste
verschillende presentaties zijn vanaf
woningbeoordelingen en warmtescans
nu terug te vinden op de website:
door de coaches kunnen worden
drouwenduurzaam.nl. De enquête kan
uitgevoerd. De gemeente is op dit
nog worden ingevuld via o.a. dezelfde
moment nog naarstig op zoek naar meer website. Insturen kan tot 1 november
vrijwilligers die energiecoach willen
2022. Daarna is het bedoeling dat er
worden.
een volgende informatieavond wordt
gehouden. De gespreksonderwerpen
Een andere presentatie werd verzorgd
zijn mede afhankelijk van de ingevulde
door Daniël van der Kleij, werkzaam
enquêteformulieren.
bij het Drents Energieloket. De
onderwerpen, die voorbij kwamen
waren o. a. isolatie, subsidies en
warmtepompen. Van de Kleij sprak de
aanwezigen aan op hun gedrag. Dat zal
moet veranderen willen we onze doelen
gaan halen. Iedereen moet besparen
en dankzij de situatie in de wereld, met
de oorlog tussen Oekraïne en Rusland,
is de noodzaak ook financieel goed
voelbaar. Blijkbaar moeten we eerst pijn
voelen in onze portemonnee voordat we
ook bij de klimaatproblematiek willen
stilstaan.
Hij had ook nog een paar goede tips.
Wacht niet te lang met het maken van
plannen om thuis energie te besparen.
Vraag verschillende offertes aan en
duik in de wereld van de subsidies.
Er is veel mogelijk maar omdat we
nu allemaal tegelijk aan de slag lijken
te willen gaan is er wel een probleem
ontstaan m.b.t. de levering van
materialen en de beschikbaarheid van
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IJS 9,PR .99
26
€

PEUGEOT 20081.2 PureTech
Allure navi/clima/17”LM
Februari 2021 - Wit metallic
Half leder - Benzine - Handgeschakeld - 22.535 km - Nieuwprijs:
€31.220,-

IJS 9,PR .99
21
€

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

IJS 9,PR .99
30
€

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

IJS 9,PR .89
20
€

MINI MINI 1.5 Cooper navi/
airco/17”LM
Juli 2019 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
41.889 km - Nieuwprijs: €30.220,-

IJS 0,PR .90
20
€

OPEL ASTRA Sports Tourer 1.2
Edition Plus navi/clima/cruise
/16”LM
Mei 2020 - Grijs metallic - Stof
Benzine - Handgeschakeld
31.485 km - Nieuwprijs: €29.520,-
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GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN
UW AUTO!!

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

OP ZATERDAG
5 NOVEMBER
HEBBEN WIJ WEER
ONZE JAARLIJKSE
GRATIS

AUTOTESTDAG!
IJS 9,PR .99
16
€

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

IJS 9,PR .99
13
€

DT T
R
WO ACH
RW
E
V

Nissan Micra 0.9 tekna, navi,
clima, cruise, 16”LM camera, pdc
Juni 2018 - Zwart metallic
Benzine - Handgeschakeld
41.305 km - Nieuwprijs: €22.630,-

IJS 9,PR .99
22
€

OPEL GRANDLAND X 1.2 Turbo
120 Jaar Ed. navi/clima/18”LM
Augustus 2019 - Grijs metallic
Half leder - Benzine - Handgeschakeld - 65.658 km - Nieuwprijs:
€36.720,-

IJS 9,PR .99
18
€

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

IJS 9,PR .69
13
€

DT T
R
WO ACH
RW
E
V

Nissan Micra 0.9 tekna, navi,
clima, cruise, 16”LM camera, pdc
Juni 2018 - Blauw metallic
Benzine - Handgeschakeld
38.466 km - Nieuwprijs: €21.220,-

IJS 9,PR .39
23
€

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

IJS 9,PR .99
21
€

VOLVO V40 2.0 T3 Dynamic Edition navi/17”LM
Oktober 2018 - Zwart metallic
Half leder - Benzine - Handgeschakeld - 45.418 km - Nieuwprijs:
€35.330,-

IJS 9,PR .99
16
€

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

IJS 9,PR .99
22
€

MAZDA CX-3 2.0 Automaat GT-M
navi/clima/18”LM
Maart 2018 - Rood metallic
Half leder - Benzine - Automaat
56.947 km - Nieuwprijs: €33.920,-

IJS 9,PR .89
14
€

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

IJS 9,PR .49
13
€

OPEL KARL 1.0 Innovation cruise/
clima/15”LM
september 2019 - Grijs metallic
Half leder - Benzine
Handgeschaked - 5.160 km
Nieuwprijs: €16.980,-
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Dorps- en buurthuizen ontvangen
subsidie

Dinsdag 18 oktober 2022

13 Oktober 2022 was de grote dag

Vrouwen van Nu Buinen bestaan 90 jaar

Provincie Drenthe kent dorps- en buurthuizen in Drenthe € 1.000,- subsidie toe. Het
geld is bedoeld voor verduurzaming en als tegemoetkoming in de energiekosten.
Vanwege de gestegen energieprijzen hebben de dorps- en buurthuizen te kampen met
fikse exploitatieproblemen.
De provincie onderschrijft de grote waarde
van de dorps- en buurthuizen in Drenthe.
Gedeputeerde Hans Kuipers: “Deze
centra vervullen vaak een spilfunctie in een
dorp of wijk. Als gevolg van de gestegen
energieprijzen hebben dorps- en buurthuizen
in Drenthe veel moeite om financieel rond
te komen. Ze voelen extra noodzaak om
nog sneller te verduurzamen. Voor veel van
deze accommodaties komt dit bovenop de
inkomstenderving die is ontstaan omdat ze
de afgelopen jaren door corona niet volop
hebben kunnen draaien.”
De provincie is niet primair verantwoordelijk
voor de ondersteuning van dorps- en
buurthuizen, maar voelt zich wel

betrokken. Versterken van dorpshuizen
en multifunctionele voorzieningen is een
bovendien een uitgesproken ambitie in de
Sociale Agenda.
Vanuit de Sociale Agenda is er in totaal €
199.000,-- beschikbaar. De provincie stelt het
budget per gemeente beschikbaar, afhankelijk
van het aantal dorps- en buurthuizen.
De uitvoering van deze subsidie gaat in
samenwerking met de Drentse gemeenten;
dorps- en buurthuizen die in aanmerking
komen kunnen het bedrag bij de eigen
gemeente aanvragen zodra die de regelingen
gereed hebben. De gemeenten zullen hier
zelf de betrokken dorps- en buurthuizen over
informeren.

De kleine zaal van el Zorro was keurig aangekleed met prachtige bloemstukken
gemaakt door onze leden Rieka, Dina en Trijntje. Er was nog een tafel met
fotoboeken, oude geschreven notulen, want in 90 jaar is er natuurlijk wel een heel
archief opgebouwd. Tegen 17.00 uur kwamen de vrouwen binnen, heerlijk kletsend
en aanschouwend en daarna, na een welkomstwoord van Suze werd er nog even stil
gestaan bij het overlijden van ons lid Jo Sanders.
door Marion Schriever

Natuurwerkdag 2022: Samen iets doen
voor natuur en klimaat
Aankomend najaar kan iedereen weer meedoen aan de Nationale Natuurwerkdag.
Op vrijdag 4 én zaterdag 5 november zijn er in het hele land natuurklussen te doen
die bijdragen aan natuurbehoud- en herstel. Denk hierbij aan wilgen knotten,
bloembollen poten, insectenhotels bouwen, bomen planten en takkenrillen maken. En
die hulp in natuur is hard nodig.
Jaarlijks doen er in het hele land ruim 15.000
deelnemers mee aan deze vrijwilligersdag
in het groen. Vorig jaar werd er op 500
locaties de handen uit de mouwen gestoken.
In Drenthe werd het afgelopen jaar door
1.341 vrijwilligers aan 60 natuurklussen
gewerkt. Dit jaar valt de Natuurwerkdag in de
Nationale Klimaatweek.
Een mooie kans om kennis te maken met
groen vrijwilligerswerk en je samen met
anderen in te zetten voor een stukje natuur
bij jou in de buurt. Op vrijdag 4 november is
er extra aandacht voor de natuurwerkers van
de toekomst. Speciaal voor leerlingen van de
basisschool worden er klussen in de natuur
georganiseerd, zodat zij kunnen ervaren hoe
het is om buiten bezig te zijn in en voor de
natuur.
Drentse aftrap: Schultegroep Diever
Jaarlijks wordt er een locatie in het zonnetje
gezet waar de Natuurwerkdag officieel
wordt afgetrapt. Dit jaar is dat de scouting
Schultegroep Diever. Erik de Gruijter,
directeur van Landschapsbeheer Drenthe, en
gedeputeerde Henk Jumelet openen de dag.
Met behulp van zo’n 22 vrijwilligers houdt
de scouting zich draaiende. Samen met hen
organiseren zij voor ruim 100 leden diverse
(buiten)activiteiten.
De Schultegroep kenmerkt zich door de
speelse manier waarop zij leden kennis laten
maken met natuur. Het samen (be)leven in de
buitenlucht met respect voor natuur en mens
staat centraal. Op de Natuurwerkdag gaat
de Schultegroep Diever aan de slag rondom
het scoutinggebouw van de jongste leden.
Er worden insectenhotels gevuld, nestkastjes
getimmerd, bosplantsoen en bomen geplant
en de woekerende Amerikaanse vogelkers
wordt verwijderd.
Biodiversiteit en klimaat
De biodiversiteit in Europa is op veel

plaatsen zorgelijk, maar in Nederland zelfs
verontrustend. Ongeveer 40% van de soorten
in ons land staat op de Rode Lijst (bron:
CLO). Tegelijkertijd is het beschermen
van biodiversiteit en ecosystemen ook van
cruciaal belang voor het klimaat. De klussen
op de Natuurwerkdag dragen bij aan de
leefomgeving van veel (bedreigde) planten en
dieren.
Een gezonde leefomgeving is belangrijk
om effecten van klimaatverandering op te
vangen. Gezonde natuur helpt om hittestress
te voorkomen en zorgt voor wateropvang in
tijden van extreme regenval. Mede dankzij
vrijwilligers kan iedereen blijven genieten
van een groene en gezonde leefomgeving.
Vrijwilligers zijn dan ook onmisbaar voor het
beschermen en onderhouden van natuur en
landschap.
Doe mee op 4 en 5 november
Wil je ook iets doen voor natuur en klimaat?
En wil je samen met buren, vrienden of
familie een dag buiten aan de slag gaan om
bij te dragen aan jouw groene leefomgeving?
Kijk op www.natuurwerkdag.nl voor klussen
bij jou in de buurt én meld je aan. Naast dat
je iets goeds doet voor de natuur, ontmoet je
ook nieuwe mensen. In 2022 organiseren de
provinciale Landschapsbeheerorganisaties de
Natuurwerkdag voor de 22e keer op ruim 500
locaties door heel Nederland.
De Natuurwerkdag wordt georganiseerd
in samenwerking met de provinciale
Landschapsbeheerorganisaties. Mede
mogelijk gemaakt dankzij een financiële
bijdrage van de Nationale Postcode Loterij,
de provincie Drenthe, de Drentse gemeentes,
Triodos Foundation en NME Fonds. Partners
van de Natuurwerkdag zijn: Stichting Het
Drentse Landschap, Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, Scouting Nederland,
A Rocha, IVN Natuureducatie en de
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie.

We begonnen met een heerlijk buffet, en
tussendoor kwam er nog een hilarisch verhaal
over een droom, die Marion voordroeg. En
na het heerlijke buffet, ook nog een toetjes
buffet.
Om 19.30 uur kwam Hennie Kuijer (bekend
van RadioDrenthe-programma Hemmeltied).
Ze verzorgde deze avond met heerlijke
sketches en liedjes. Heel herkenbaar zoals zij
alles bracht, dus er werd veel gelachen.

Suze vertelde in vogelvlucht het verloop
van 90 jaar Vrouwen van nu, begonnen als
boerinnenbond, plattelandsvrouwen en nu
dus Vrouwen van Nu. Wat heel jammer is te
constateren dat het ledenaantal aanzienlijk
minder is dan bij de oprichting. Er zijn nu
helaas nog maar 21 leden, dus vrouwen van
Buinen en omgeving kom eens een kijkje
nemen, zodat we het 95-jarig bestaan ook nog
kunnen vieren.
Al met al kunnen we terugkijken op een
heerlijke avond. www.vrouwenvannu.nl/
Er kon geproost worden op dit jubileumjaar
buinen
en dat deden we met een glaasje sangria

Voormalig inwoonster van Odoorn schreef
debuutroman ‘verleuren’

Aagje Blink overhandigde het eerste
exemplaar aan Marga Kool

30 jaar woonde ze in Odoorn maar inmiddels woont Aagje Blink al weer enkele jaren
in Emmen. In een bomvolle zaal van het Huus van de Taol kreeg schrijfster Marga
Kool onlangs het eerste exemplaar van de roman ‘Verleuren’ persoonlijk van Aagje
Blink overhandigd. ‘Verleuren’ is het romandebuut van Aagje.
Eerder gaf zij Elkenien mankeert wal wat uit,
een verzameling columns die ze o.a. schreef
voor het Dagblad van het Noorden. Samen
met anderen bracht ze As het ertoe döt uit,
spreuken en gedichten in de streektaal om te
raadplegen bij een overlijden.
Aagje Blink had jarenlang een paramedisch
beroep. Hier werd haar fascinatie voor het
brein aangewakkerd en dat is terug te vinden
in haar roman ‘Verleuren’. ‘Verleuren’ vertelt
het verhaal van tiener Lisette die haar moeder
van de een op de andere dag kwijtraakt. Is
Boek. Het leest gemakkelijk, ook voor niethaar moeder wat overkomen, of is zij uit vrije Drenten. De mooie cover werd gemaakt door
wil verdwenen?
Loes van Lochem. Het boek is voor € 17,50
in de boekhandel te koop, maar is ook online
‘Verleuren’ is in de Drentse streektaal
te bestellen. Zie ook de webshop van het
geschreven en een uitgave van Het Drentse
Huus van de Taol via www.huusvandetaol.nl

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

Sweet Halloweenmiddag in het
Buinerhornse bos in Nieuw-Buinen
a.s. zaterdag 22 oktober wordt er van 14.00 - 19.00 uur in het Buinerhornse bos in
Nieuw-Buinen een Sweet Halloweenmiddag georganiseerd. De organisatie is in
handen van de Happy Helpers uit Nieuw-Buinen.
De route start bij de Tweederdeweg Noord
en de route wordt aangegeven via bordjes.
Deze routebordjes zijn te zien vanaf de
ALDI in Nieuw-Buinen. De organisatie vind
het leuk als jullie allemaal verkleed komen

maar is natuurlijk niet verplicht. Deelname is
geheel gratis. Er zijn o.a. leuke prijsjes, Happy
Stones, zwerfkadootjes, drinken, lekkers en
nog veel meer.
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Veel gelukkige jaren waren we samen
samen waren we één
Maar nu jij er niet meer bent,
moet ik zonder jou verder….
dus alleen

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

- Geesje -

Altijd te vroeg, maar met berusting, hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lieve man en mijn pa

In Valthe is een vereniging opgericht om het esdorp
Oud-Valthe te sparen
Vele oude Drentse esdorpen zijn verstedelijkt omdat de ruimte tussen
de boerderijen is volgebouwd. Het karakter van een esdorp is dan
verloren. In Oud-Valthe bestaat nog de oude structuur. Nu willen echter
projectontwikkelaars ook hier beginnen met het dichtbouwen. Een groep
inwoners van Valthe verzet zich hiertegen en richtte een vereniging op die
dit wil voorkomen.
Oud-Valthe is één van de oude Drentse
esdorpen. In een oorspronkelijk esdorp
zijn er rond één of meer brinken
boerderijen op een willekeurige manier
geplaatst met allen veel ruimte om zich
heen waar moestuinen, boomgaarden
en weilandjes voor jongvee waren. Rond
de brinken en boerderijen stonden veel
bomen, vooral eikenbomen. Op de
essen was er een ruim zicht met weinig
beplanting.
Hoewel vele Drentse esdorpen hun
karakter verloren hebben omdat ze
dichtgebouwd zijn is Oud-Valthe vrij

oorspronkelijk gebleven omdat de
nieuwbouw buiten het oude dorp is
gebeurd.
Projectontwikkelaars hebben echter
nu ook Oud-Valthe ontdekt en willen
daar woningen bouwen tussen de
boerderijen. Daardoor zal Oud-Valthe
zijn cultuur-historisch belangrijke
karakter verliezen. Ook wanneer
de nieuw te bouwen woningen een
boerderijmodel hebben (“boerderettes”)
zal het verloren gaan, het gaat namelijk
om de losjes geplaatste boerderijen met
veel ruimte ertussen.

Een groep inwoners van Valthe heeft
besloten te proberen het oude esdorp
zo intact mogelijk te houden en heeft
de Vereniging tot behoud van het
dorpsgezicht Oud-Valthe opgericht.
Inmiddels telt de vereniging meer dan
40 leden in Valthe. De vereniging zal
proberen begrip te kweken voor het
belang van het sparen van de laatste
esdorpen in Drenthe en wil daartoe
ook contact houden met het College
van B en W en met de leden van de
gemeenteraad. Om te beginnen heeft
zij op 15 september ingesproken bij een
gemeenteraadszitting. Meerdere acties
zullen volgen.

Oetse Bos
* 8 maart 1948

Geesje
Edwin
Spoorstraat 2, 7872 PT Valthe
De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden

‘Celebrate good times’
Dat hebben we samen veel gedaan.
Borrelen, uit eten, feestjes…
Niks was jou te gek.
Altijd stond je voor ons klaar.

Het contactadres is Schaapskuilweg 2
7872 PG Valthe
Email:
DorpsgezichtOudValthe@gmail.com

We zullen je missen lieve

Bert

Samen met de boswachter aan het werk in de natuur

Help de boswachter bij Buitencentrum Boomkroonpad
in Drouwen
Lijkt het je leuk om buiten in de natuur te werken? Dat kan! Je kunt samen
met de boswachter aan de slag. Bomen zagen en de heide weer open
maken, zodat de adder, de levendbarende hagedis en de nachtzwaluw
geschikte plekken behouden om te leven. Tijdens het werk vertelt de
boswachter waarom het zo belangrijk is dat dit soort werk wordt gedaan en
welke soorten zich thuis voelen op de heide.
In boswachterij Gieten-Borger
heeft de boswachter altijd iets te
doen. Zeker in het najaar, want dan
moeten de heidevelden weer worden
schoongemaakt. Op de heidevelden
hebben zich spontaan allemaal jonge
bomen gevestigd. Als we deze laten
staan, dan groeien ze uit en is de heide
binnen enkele jaren helemaal bos
geworden. Dat willen we natuurlijk niet!
Willen jij en je (groot-)ouders
meewerken en de boswachter

een handje helpen? Dat kan op
woensdagmiddag 19 en 26 oktober. De
middag start om 14:00 uur en duurt
ongeveer twee uur. Tijdens deze middag
mag je samen met de boswachter jonge
boompjes zagen en uittrekken, takken
opruimen en andere werkzaamheden
verrichten.
Herfstactiviteiten
De natuurwerkmiddagen bij
Buitencentrum Boomkroonpad zijn
onderdeel van het Herfstfestijn. Tijdens

Linda en Gerben
Daan en Evi
Karin
Sevijn en Jona
Inge en Ferdy
Marije en Herman
Amy
Carolien en Gerrie
Lida en Jille

de hele maand oktober zijn er allerlei
leuke herfstactiviteiten, waaronder
buitendagen, paddenstoelenexcursies,
de Nacht van de Nacht en mooie
herfstwandelingen. Kijk voor meer
informatie en overige activiteiten op
www.boomkroonpad.nl
Informatie en opgave
De werkmiddag gaat plaatsvinden op
woensdagmiddag 26 oktober van 14:00
tot 16:00 uur. Deelname kost € 3,00 per
persoon. Als je mee wilt doen, dan kun
je je opgeven via: www.staatsbosbeheer.
nl/boomkroonpad
Tip: trek laarzen en bedekkende
kleding aan. Plaats: Buitencentrum
Boomkroonpad, Steenhopenweg 4,
9533 PN in Drouwen.

† 13 oktober 2022

Bridgeuitslagen ‘t Aailaand
in Nieuw-Buinen
Er werd gespeeld op dinsdag 11 oktober jl.
1e.
2e.
3e.
4e.
5e.

Ria Westen & Elt- Jan Danes
Teun ter Haar & Diewer Lutjes
Alie Lubbers & Hilde Pufkus
Grietje Hofsteenge & Dina Trip
Harry Hulzebos & Manny Lutjes

66,25 %
58,75 %
56,25 %
52,50 %
45,83 %
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Nieuw logo voor het dorpshuis
2e Exloërmond

Jonge diva Elenora Hu in recital op
podium van Klassiek in ‘t Veen

Enige tijd geleden heeft het bestuur van de Stichting Dorpsbelang & Dorpshuis 2e
Exloërmond besloten om per 1 november 2022 te stoppen met haar werkzaamheden
voor Dorpsbelang. Het huidig bestuur gaat door als bestuur van het dorpshuis 2e
Exloërmond. Als geruime tijd was het bestuur bezig om een nieuw logo en een
nieuwe site te ontwikkelen voor de stichting. Logo en site zijn nu alleen voor het
dorpshuis.

De jonge sopraan Elenora Hu geeft op zaterdagavond 29 oktober een recital in de
concertboerderij te Valthermond. Samen met pianist Gilbert den Broeder brengt ze
een sprankelend en charmant, gevarieerd programma onder de titel “En El Jardin”
(In de tuin). Elenora zingt liederen van verschillende, vooral Franse, Spaanse en
Oost-europese componisten (Dvořák, Saint-Saëns, Glinka, Rimski-Korsakov, Bizet,
Massenet, Fauré, Liszt, Poulenc, Lara, Obradors, Stolz, Hageman en Giménez).

Als bestuur zijn we best trots op een mooi
en fris logo, waarin de kerntaken van ons
dorpshuis goed naar voren komen. We willen
mensen samenbrengen en verbinden, zonder
onderscheid te maken. Groot en klein samen
onder het dak van het dorpshuis.

De Nederlandse sopraan Elenora Hu was in
2021 winnares van de operacompetitie ARIA
van Omroep MAX. Onlangs straalde ze
opnieuw, in de aftrap van het nieuwe seizoen.
Daarvoor was ze prijswinnaar van onder
andere het Grachtenfestival Conservatorium
Concours. Ze maakte haar operadebuut als
de Gravin in Mozarts “Le nozze di Figaro”
tijdens het Mediterraan Opera Studio Festival
op Sicilië. Naast haar opera-aria’s voert
Elenora samen met haar coach, de pianist
Gilbert den Broeder, regelmatig liedrepertoire
op.

De site kunt u vinden op www.
dorpshuis2emond.nl/ Op de site presenteren
we het dorpshuis en vindt u een agenda met
activiteiten in het dorp. Hebt u een activiteit
die u graag op de agenda wilt hebben, mail
dan naar info@dorpshuis2emond.nl

Hebt u ideeën of vragen, laat het ons
weten. Wij zijn benieuwd wat u van de site
vindt en horen dat graag. Activiteiten voor
de komende tijd staan op de agenda, kijk
daarvoor op onze website.

Dansende illusionisten van
dansgezelschap MOMIX wekken
magische wereld van Alice in
Wonderland tot leven in het ATLAS
Theater
Het Amerikaanse dansgezelschap MOMIX komt na vier jaar terug naar Nederland
met hun nieuwste dansvoorstelling ALICE en op woensdag 2 november is deze
voorstelling te zien in het ATLAS Theater in Emmen. Opnieuw gechoreografeerd
door één van Amerika's meest innovatieve choreografen: Moses Pendleton. In deze
voorstelling wekt Pendleton met niets meer dan licht, schaduw, rekwisieten en het
menselijk lichaam, de wereld van Alice in Wonderland tot leven.
ALICE IN WONDERLAND
Wie kent het verhaal van Alice in Wonderland
niet? In het bekende kinderboek van Lewis
Caroll uit 1865 kruipt het meisje Alice door
een konijnenhol en belandt in een magische
wereld vol rare figuren. MOMIX-choreograaf
Moses Pendleton – vermaard schepper van
droomwerelden vol vreemde vogels – liet
zich 155 jaar later inspireren door de bizarre
avonturen van dit gevoelige meisje. In de
nieuwste productie ALICE van de dansende
illusionisten van MOMIX ontvouwt hij
een kleurrijk universum aan de kijker. In de
typerende acrobatische MOMIX-danstaal, vol
energie, met vervreemdende illusionistische
trucs en prachtige visuele effecten. Niets
is wat het lijkt te zijn, alles beweegt en
verandert.
AL 40 JAAR EEN BEGRIP
Al 40 jaar lang verbaast MOMIX het publiek.
Het gezelschap staat internationaal bekend
om de presentatie van werk van uitzonderlijke
inventiviteit en fysieke schoonheid.
Choreograaf Moses Pendleton over de
nieuwste creatie ALICE: “Ik wilde het verhaal
van Alice niet opnieuw vertellen. Het is voor

Pianist Gilbert den Broeder specialiseerde
zich in het begeleiden en coachen van
zangers. Hij werkte samen met musici zoals
Eva Maria Westbroek, Diana Damrau,
Roberta Alexander, Régine Crespin,
Cristina Deutekom, Nelly Miricioiu,
Thomas Hampson, Christian Gerhaher,
Thomas Quasthoff, Peter Gijsbertsen
en Maarten Koningsberger. Ook was
Gilbert solorepetitor van het Koninklijk
Concertgebouworkest te Amsterdam, waarbij

hij samenwerkte met de beroemde dirigenten
Bernard Haitink, Mariss Jansons, Gustavo
Dudamel en Andris Nelsons. Ook verleent
hij zijn medewerking aan onder andere De
Nationale Opera en Ballet, de Nederlandse
Reisopera en aan het Internationaal
Vocalistenconcourt te ’s-Hertogenbosch.
En nog even ter herinnering: op 12 november
is er een pianodag voor amateurs. Zie de
website.

Verhalenweekend Drenthe: reserveren via www.hunebedcity.nl

Hein Klompmaker gaat voorlezen in
Hunebedcity in Borger

a.s. Zaterdag 22 oktober komt Hein Klompmaker voorlezen in Hunebedcity in hartje
Borger. Drenthe is de Oerprovincie van Nederland en daarom kunnen kinderen bij
Hunebedcity de Oertijd van Oek beleven.
Om 11.00 uur en om 13.00 uur gaat Hein
Klompmaker voorlezen uit Oek. Oek leefde
5000 jaar geleden hier in de buurt bij de
Hunebedbouwers. Hij beleefde spannende
avonturen met zijn hond en de bekende
Hein Klompmaker uit Borger heeft er een
boekenreeks over gemaakt.

mascotte Oek een broodje of marshmallow
bakken boven een houtvuur. Natuurlijk
mogen ze ook met de echte Oek mascotte op
de foto! Tot slot kan er een echte Oerketting
worden gemaakt onder het genot van een
lekker oerdrankje.
Dit alles voor € 5,00 per kind.
Reserveren kan via de website van
Hunebedcity: www.hunebedcity.nl

mij het begin voor nieuwe ontdekkingen, een
zoektocht naar onze grenzen. Ik wil deze
show naar plekken brengen waar MOMIX
nog nooit is geweest, waar dans, licht, muziek,
kostuums en videoprojecties samen komen.”

In de speelgrot onder Hunebedcity leest hij
kinderen voor uit eigen werk. Dan mogen
de kinderen buiten onder toeziend oog van

The World of Dance: “Alice by Momix is a
triumph of imagination, illusions, and special
effects, a mind blowing show”

9e Lekkere Wandeling vanuit Odoorn op
22 en 23 oktober a.s.

ALICE van MOMIX is op woensdag 2
november te zien in het ATLAS Theater.
Kijk voor meer informatie en tickets op
www.atlastheater.nl

Georganiseerd door het team van Bakker Joost

Ze moesten een pauze inlassen omdat ze tijdens de Coronaperiode geen evenementen
konden organiseren, maar nu heeft het team van Bakker Joost weer helemaal de pas
erin. Vanuit het geheel vernieuwde lunchlokaal in Odoorn, waar je de bakkers door
het raam aan het werk ziet, organiseren ze maar liefst voor de 9e keer de Lekkere
Wandeling.
De iets meer dan 10 kilometer lange route
gaat langs hunebedden, door bos en over
heide waar schapen en runderen grazen.
Ook is er gedacht aan de proefplekken,
op de mooiste plaatsen onderweg proeven
deelnemers nieuwe producten.
Vallen ze in de smaak, dan neemt Joost ze
op in het assortiment. Na afloop wacht er
een uitgebreid lunchbuffet, na zo'n stevige

wandeling is het lekker de benen te strekken
en de maag te vullen. Deze herfst krijgt het
evenement de titel ‘Natuurlijk!’. Natuurlijk
omdat het vanzelfsprekend opnieuw wordt
georganiseerd en omdat de nieuwe producten
van zoveel mogelijk natuurlijke ingrediënten
worden gemaakt.
Meer informatie is te vinden op
www.bakkerjoost.nl
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Gigantische opkomst Pleinfeest School 75 in
Nieuw-Buinen

Foto’s: Auniek K.E. Klijnstra
School 75 in Nieuw-Buinen organiseerde woensd ag een pleinfeest. Het
feest werd in eerste instantie georganiseerd ter ere van de onthulling van het
nieuwe logo van OPO. Dat logo bleek echter nog niet klaar. Het weerhield
de organisatie er echter niet van om een prachtig pleinfeest te organiseren.
‘We hadden heel het dorp uitgenodigd
en de opkomst was echt gigantisch’,
zegt Janine Ratering namens de
activiteitencommissie. Grote verrassing
voor de kinderen was zeker wel het

optreden van Kaj Mulder, bekend
van The Voice Kids.‘Dat was echt
fantastisch’, zegt Ratering. Het
pleinfeest werd gehouden in de sfeer
van The Mask Singer. Er waren

verschillende activiteiten, waaronder
spelletjes en ook aan de inwendige mens
was gedacht. Zo konden bezoekers
bij Stijn een overheerlijke braadworst
kopen en kregen de kinderen onder
meer poffertjes. ‘Al met al een geweldig
feest met een geweldige opkomst. Echt
boven verwachting’, besluit Ratering.
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Musea in Borger-Odoorn

Musea Borger-Odoorn in de spotlight
Nu de herfst intrede heeft gedaan
en we allemaal langzaam weer
naar binnen gaan, wordt het echt
museumweer. De gemeente BorgerOdoorn heeft een diversiteit aan
musea en wil u hier graag kennis
mee laten maken, hieronder vindt u
een overzicht van de musea en een
link naar meer informatie over deze
musea.
De Musea op een rijtje
De Musea in Borger-Odoorn zijn:
Hunebedcentrum, Expeditiepoort
IJstijden en Prehistorie van De
Hondsrug UNESCO Global Geopark,
Keramisch Museum Goedewaagen,
Vervenershuis, Poppen- Berenkliniek
& Museum, Tractor- en werktuigen
museum Jan Drenthe en het
Glasmuseum Nieuw-Buinen.
De onderwerpen van de musea
De musea zijn heel divers van
aard, van ontstaansgeschiedenis
tot de eerste bewoning en van
glas- en aardewerkindustrie tot
vervenersgeschiedenis. En van
oude ambachten tot (lokale)
landbouwmachines. De gemeente

TE HUUR!

Meer weten over deze musea?
Neem dan een kijkje op de website
www.bestemmingborgerodoorn.nl/
musea hier is een mooi overzicht te
vinden van alle musea.

Weten wat er nog meer te doen is?
Ga dan langs bij het Tourist Info Point
in Borger, de vrijwilligers daar geven
graag advies over de musea, leuke tips,
wandelkaarten, fietsroutes en andere
informatie. Het TIP-kantoor is te
vinden aan Hoofdstraat 25 te Borger
en geopend op maandag t/m zaterdag
tussen 10.00 en 16.00 uur.

Herfst-expo bij VillaM Artum in Gasselternijveenschemond

GARAGEBOXEN

Biologische boerderij
“de Morene”

in Exloo, Valthermond
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

aardappelen,
groenten en fruit

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

Borger-Odoorn heeft het allemaal!
Nieuwsgierig geworden, ga dan tijdens
(of na) de herfstvakantie de musea in en
ontdek hoe bijzonder de gemeente is!

Lemenweg 4a
Drouwen
tel. 0599-564563

a.s. Zaterdag 22 oktober is het tijd voor kunst, muziek en lekkere hapjes uit
de regio bij VillaM Artum.
Galeriehoudster Marion van der
Laan zet die dag de deuren open
voor iedereen die in de herfstvakantie
een gevarieerde middaginvulling
zoekt. Bezoekers kunnen werken
verwachten van kunstenaars met
verschillende disciplines zoals
fotografie, schilderkunst, mixed media
en grafiettekeningen.

De kunstenaars zullen die dag ook zelf
in de galerie aanwezig zijn voor een
praatje. De deelnemende kunstenaars
zijn Ria Gnodde, Lummie Hilger,
Marion Van Der Laan, Dorien van der
Vlag, Henk Wever, Heleen Wilkens
en Mirella Lukens. Verder is Geerte
van den Wildenberg (Catering De
Porrepoele) er met diverse lekkernijen,

huisgemaakt en ambachtelijk. Tot
slot zorgt upcoming talent Madelief
Harten (Kunstbende) voor muzikale
ondersteuning met zang en gitaar.
Kortom, alle ingrediënten
voor een geslaagde middag. De
deuren zijn zaterdag 22 oktober
geopend van 15.00 tot 18.00uur,
Gasselterboerveenschemond 8, 9515
PN in Gasselternijveenschemond. De
toegang is gratis.
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Veel verenigingen namen dit jaar weer deel
aan de Rabo Clubsupportactie van de bank
Vele verenigingen maakten weer van de gelegenheid gebruik om de clubkas te spekken. Deze week tonen we de bij ons
bekende bedragen die verenigingen uit Borger-Odoorn hebben verdiend. Volgende week tonen we de bedragen van de
verenigingen uit Gasselte, Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond, Gieten, Gieterveen en Schoonloo.
SV BORGER
€ 1179

KIEK OP DE MO(A)ND
€ 450

SPELWEEK BORGER
€ 1169

SPELWEEK BUINERVEEN
€ 439

HANDBALVERENIGING
BORGER
€ 936

EEC
€ 429

DE ZONNEBLOEM
BORGER-ODOORN
€ 767
HOVC
€ 746
SCHAAPSKUDDE EXLOO
€ 725
SV BUINEN
€ 735
DE WOUDLOPERS
€ 609
VV VALTHERMOND
€ 587
BUINER BOERHOORN
€ 577
HARTVEILIG
BORGER-ODOORN
€ 524
BEEKDAL EESER
VOORSTE DIEP
€ 524
BIKING NEIGHBOURS
EXLOO
€ 513
TPV BORGER
€ 461
VROUWEN VAN NU
BORGER
€ 461
PCOB BORGER
€ 450
BUURTVERENIGING
DAALKAMPEN
€ 450
BRIDGECLUB BORGER
€ 450

HUNEBEDCITY
€ 418
EHBO BORGER
€ 408
ZWEMCLUB BORGER
€ 397
HUNZE HIKERS
€ 397
DE TREFFER ‘16
€ 397
CARSPEL ODEREN
€ 387
TC VALTHERMOND
€ 376
VV BUINERVEEN
€ 365
TONEEL EENDRACHT
BORGER
€ 365
ZVV BORGER
€ 334
PLUSBUS BORGER-ODOORN
€ 334
IJSVERENIGING BORGERODOORN
€ 323
GOEDE DOLEN VALTHE
€ 313
PLAATSELIJK BELANG
BUINERVEEN /
NIEUW-BUINEN
€ 302
SENIORENVERENIGING
BORGER
€ 302

SPEELTUINVERENIGING
MARSLANDEN
€ 291

BUURTVERENIGING
DE KOESTEEG
€ 217

VOLLEYBALCLUB ACTION
€ 291

IJSVERENIGING DE GORENS
€ 207

KERSTMARKT ODOORN
€ 291

JUDOVERENIGING BORGER
€ 207

REDERIJKERSKAMER
BORGER
€ 133

POPKOOR THE DECIBELLES
€ 291

DORPSBELANGEN
NIEUW-BUINEN
€ 207

VOGELVERENIGING DE
HONDSRUG
€ 133

KORENFESTIVAL
BORGER-ODOORN
€ 207

DRENTSE
WANDEL 4 DAAGSE
€ 122

VROUWEN VAN NU BUINEN
€ 196

SCHAATSVERENIGING
NIEUW-BUINEN
€ 122

PLAATSELIJK BELANG
ODOORNERVEEN
€ 281
GOLFPARK EXLOO
€ 281
SCHAATSVERENIGING
BUINERVEEN
€ 281
VROUWENKOOR
LEEDVERMAAK (T)
€ 270
GYMVERENIGING
EENDRACHT EXLOO
€ 260
VROUWEN VAN NU
ODOORN
€ 260
GYM EN VOOLEYBALCLUB
BORGER
€ 260
HUNEBEDLOOP EN
OEKJEUGDLOOP BORGER
€ 239
HENGELSPORTVERENIGING
VALTHERMOND
€ 239
BRIDGECLUB WELZIJN
OUDEREN BORGER
€ 239
KNV EHBO VALTHE
€ 228
WV BORGER
€ 228
VERENIGING COUNTRY
GOLF EES
€ 228

VOEVKE TENNIS
€ 186
AVONDVIERDAAGSE BORGER
€ 186
BUURT EN
SPEELTUINVERENIGING
OOSTERES
€ 186
DORPSBELANG KLIJNDIJK
€ 175

RV EXLOO
€ 143
DE SCHAOPNDAANSERS
€ 143

VROUWEN VAN NU EXLOO
€ 122
TENNISCLUB VALTHE
€ 112
PCOB ODOORN
€ 112
IN ’T GRAS
€ 101

GV VOLHOUDEN
€ 175

KNON HONDENSCHOOL
BORGER
€ 100

STICHTING HARM TIESING
€ 165

STICHTING LUCKY JOE
€ 100

BUURTVERENIGING
MOLENSTRAAT
€ 165

SCHAATSVERENIGING
DE HUNEN
€ 100

ZANGVERENIGING EXLOO
€ 154

FLORAPARK NIEUW-BUINEN
€ 100

BEWONERSCOMMISSIE
BORGHEERE
€ 154

SCHIETSPORTVERENIGING
‘T MIKPUNT
€ 100

NOORDELIJKE
TUIGPAARDEN DAG EXLOO
€ 154

MONDIGE VROUWEN
2E EXLOERMOND
€ 100

VROUWEN VAN NU
BUINERVEEN
€ 143

VV NIEUW BUINEN
€ 100

G eluk(t)

m e t Fe m m
ie
Stuiver
& Woonser
vice

KLEINER WONEN
Femmie Stuiver (72) woont sinds begin dit
jaar aan de Elzenstraat in Veenoord. Ze
huurt één van de 21 seniorenwoningen van
het nieuwbouwproject Werkhorstlocatie.
De nieuwbouw is gebouwd in de vorm van
een hofje met als doel ontmoetingen tussen
bewoners te stimuleren.
Femmie Stuiver: "Ik woonde hiervoor ook in
Veenoord. In een twee-onder-een-kapwoning
van Woonservice. Het wonen in een hofje
sprak mij heel erg aan. De meeste bewoners

in het complex zijn net als ik alleen, dan
is het wel leuk om aanspraak te hebben.
Maar je wordt ook met rust gelaten als je
lekker een boekje in de tuin zit te lezen. Ik
ben heel erg blij met mijn nieuwe plekje.”
In de toekomst ook kleiner wonen?
Schrijf u nu alvast GRATIS in bij
Thuiskompas. Hoe langer u ingeschreven
staat, hoe meer kans u maakt op een
woning.

Woon jij in de gemeente
Borger-Odoorn, Assen,
Stadskanaal of Coevorden?

Assen

Borger-Odoorn

aal

Stadskan

• Schrijf u gratis in via www.thuiskompas.nl
• Bouw inschrijftijd op
• Reageer zelf op woningen als u eraan
toe bent
• Vind uw nieuwe woning

Coevorden

En vind je het belangrijk dat je goed,
betaalbaar en duurzaam kan wonen?
Dan zoeken wij jou!

DIT IS ONZE
NIEUWE
KOERS VOOR
DE KOMENDE
JAREN
De koers beschrijft waar wij voor
staan en waar we naar toe willen.
Sinds 2018 is onze koers ‘Wonen is
persoonlijk’, waarbij het unieke van
ieder mens voorop staat. Met ruimte
voor maatwerk, keuzes en eigen
inbreng. De komende jaren gaan wij
vol enthousiasme verder op deze
weg. Tegelijkertijd zien we dat de
omstandigheden waarin wij ons werk
doen niet meer dezelfde zijn als een
aantal jaren geleden. En dat we, om
maatwerk en persoonlijke aandacht

te kunnen blijven bieden, ook dingen
anders moeten doen. Samen slimmer
werken noemen wij dat. In het
koersmagazine leest u er alles over:
www.woonservice.nl/koers

Scan de qr-code
om het
koersmagazine
te bekijken.

Kijk snel op huurdersverenigingsamensterk.nl

EDITIE 31 | OKTOBER 2022

info@woonservice.nl

Wist u dat... reparaties kunt u ook doorgeven via WhatsApp. Appen kan op maandag t/m

Informatiepagina over huren

0593 56 46 00

donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur. Voeg ons nummer

en het vinden van een woning

www.woonservice.nl

alvast toe aan uw contacten: 0593 56 46 00. ’s Avonds of in het weekend een spoedgeval?
Dan kunt u ook naar dit nummer bellen. Zo zijn wij altijd bereikbaar!
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Natuurfilm =HABITAT= te zien in
Hunebedcentrum in Borger
De succesvolle natuurfilm =HABITAT= van de bekende Asser
natuurfilmers Henk en Janetta Bos is op vrijdagavond 4 november
aanstaande te zien in het Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 te
Borger.

haalde de voorrondes van de
L’OR Gouden Kalf, de grootste
filmonderscheiding van Nederland.
Dat die uiteindelijk niet werd
gewonnen deed voor de makers
Ruim 3 jaar lang trokken de makers wijze onderstreept. =HABITAT= is niets af van de waardering voor hun
door de meest ongeschonden
de tweede succesvolle bioscoopfilm werk van het grote publiek. Janetta:
gebieden van het Nationaal Park
van het zeer gedreven duo en ging
‘Het is natuurlijk fantastisch om te
Drentsche Aa en slaagden erin
op 29 januari van dit jaar in de
merken dat het publiek ons werk
een overtuigend beeld te schetsen
Drentse hoofdstad in première. Net blijft waarderen en dat er steeds
van een van de mooiste nationale
als zijn voorganger Wildernis in
maar weer wordt gevraagd of en
parken van Nederland. Er werden
Drenthe uit 2016 trok de film alleen waar de film eventueel nog te zien
opnamen gemaakt op plekken die
al in Assen duizenden mensen
is. Aanvang: 20.00 uur. Entree:
zelden of niet toegankelijk zijn
naar de bioscoop. De film ging
€ 10.00 p.p. Belangstellenden
voor het publiek. Dieren als vos,
uiteindelijk landelijk de bioscopen
doen er dan ook verstandig aan
das, bever en wespendief werden
in maar het uitbreken van het
om tijdig plaatsen te reserveren
wekenlang onopvallend in hun
Coronavirus en het sluiten van de
bij natuurfilms@henkbos.net of
leefomgeving gevolgd. Het resultaat bioscopen zette een streep door de telefonisch 06-11 46 55 91. Meer
is een voor zichzelf sprekend
voortzetting van het succes. Toch
informatie betreffende de film
document dat de schoonheid van de kregen de makers nog een mentale
=HABITAT= is te vinden op de
Drentse natuur overal op bijzondere opkikker want =HABITAT=
website www.henkbos.net

Collecte Alzheimer Nederland in Borger-Odoorn
en omgeving van 6 t/m 12 november a.s.
Van 6 t/m 12 november vindt de jaarlijkse collecteweek van
Alzheimer Nederland plaats. Duizenden vrijwilligers gaan op pad
om geld in te zamelen voor een toekomst zonder dementie. Ook in
de gemeente Borger-Odoorn en omgeving zetten collectanten zich
in voor dit doel.
Uw bijdrage is hard nodig want
helaas groeit de groep mensen
met dementie snel: 1 op de 5
mensen krijgt dementie en zelfs 1
op de 3 vrouwen. Meer geld voor
onderzoek betekent dat we eerder
oplossingen vinden om dementie
de wereld uit te helpen. Krijgt u
een collectant aan de deur? Geef.
Elke bijdrage is meer dan welkom,
klein of groot. Geen contant geld?

Geen probleem. U kunt veilig,
anoniem en gemakkelijk doneren
via de iDEAL-QR code op de
bus. Collectant gemist wilt u toch
bijdragen? U kunt op verschillende
manieren doneren. Via een
bijdrage aan Alzheimer Nederland
- NL86 RABO 0375 2534 83
ovv Collecteweek 2022 of via de
online collectebus van Alzheimer
Nederland: onlinevooralzheimer.nl

Collectanten gezocht in Ees,
Borger, Westdorp en Ellertshaar
Tevens zoeken we in Borger
collecte-vrijwilligers om ons
collecteteam te versterken.
Met name in Ees, Westdorp en
Ellertshaar, maar ook voor in de
wijk Dalkampen en Hunzedal
(straat) missen we nog vrijwilligers
die daar willen collecteren.
Wilt u bijdragen als vrijwilliger?
Neem aub contact met de
coordinator Alzheimer collecte
in Borger-Odoorn: mevrouw M.
Wilczewska, telefoon: 06 – 13 81
76 03.
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De voedselbank Borger-Odoorn
bedankt de volgende bedrijven
en instellingen:
Luc beheerder van het Hunzehuijs - Borger
Bakkerij ’t Aole Ambacht - Borger
Boni- Borger
Aldi- Borger en Nieuw Buinen
Pluimveebedrijf Wilting
Albert Heijn Borger en Stadskanaal
Coöp Schippers in Odoorn
PKN kerken van Borger-Odoorn
Warme bakker Lugtenborgh
Hobbyboer Ter Apelkanaal
Groentetuin Borger
Elementen Mondzorg Borger
Gras Dier Dorp Drouwenerveen
Groepsaccomodatie Klonie Ellertshaar
Land van Bartje Ees
De Strubben Schoonloo
Dorpshuis Tussendiep
Eet zo niet meer.
En de vele particulieren.
Wij zijn blij, dat wij de mensen die het hard nodig hebben op deze
manier kunnen helpen.
Met grote dank: de Vrijwilligers van de voedselbank

Uitslagen Bridgeclub DES 1 Exloo
Des 1 speelde op 13 oktober jl. de 3e zitting van dit seizoen.
1e Gezinus de Leeuw - Hendrik van Veen
Anneke den Arend - Dina van der Molen
2e Nanke Makkinga - Trijnie Feringa
3e Ruud van Beusekom - Alle Trip
4e Rieky Zinger - Tinus Zinger

55,36%
55,36%
54,76%
53,27%
52,68%

We spelen elke donderdagavond in Hotel De Oringer Marke te Odoorn.
Wie interesse heeft om te gaan bridgen, ook beginnende bridgers,
kunnen voor inlichtingen terecht bij Pieter Bokhoven Tel. 0591-34 64 54
of bcdes.secr@gmail.com
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WKE’16-trainer Albert Koops terug op ‘De Meent’ voor topper tegen Valthermond
‘Als WKE’16 niet was gekomen, was ik nu geen trainer meer geweest’
Valthermond speelt zondag op eigen veld (14.00 uur) de topper tegen WKE’16. Beide
ploegen werden door kenners voor de competitie aangeduid als dé twee titelkandidaten. Voor WKE’16 trainer Albert Koops is het zeker een speciale wedstrijd. De
ongetwijfeld beste speler die Valthermond ooit voortbracht, moet ‘zijn’ club nu zien te
verslaan. ‘Ik vind het prachtig om tegen Valthermond te spelen. Natuurlijk is het mijn
club, dat kan ik echter gemakkelijk anderhalf uur opzij zetten. Ik word er zeker niet
emotioneel van hoor’, lacht Koops.

vermogen. Het is een redelijk compleet team.
Alwin Braakman vind ik, hoewel wij ook heel
aardige middenvelders hebben, misschien wel
de beste middenvelder van de tweede klasse.
Hij brengt rust en kan het spel versnellen en
vertragen. Hij maakt altijd de juiste keuze en
speelt vrijwel elke bal naar de goede kleur. Hij
heeft gogme, al zou hij wellicht nog wat vaker
De ballon was leeg
WKE’16 dus niet was gekomen, dan was ik
moeten scoren’, zegt Koops, die ook talent
Het had overigens weinig gescheeld of Koops nu geen trainer meer geweest.’
Milan Draijer en rechtervleugelverdediger
was nu helemaal geen trainer meer geweest.
Dion van der Laan roemt. ‘Nee, ik zie dit niet
‘Ik loop vanaf mijn zesde jaar op het voetPlek bij de eerste vier
nog als mijn ploeg. Dit is echt de ploeg van
balveld. Eerst als voetballer, later als trainer.
Intussen is de waakvlam van Koops weer een Kenny Koning, al heb ik dan wel met een
Op een gegeven moment was de ballon leeg. hevig brandend vuur geworden. Vol vuur kan groot aantal spelers gewerkt.’
De energie was er gewoon niet meer. Ik was
hij praten over zijn ploeg en over zijn club,
trainer van Valthermond op dat moment en
WKE’16. ‘Ik voel me hier prettig. Ik heb een Stappen te maken
er was corona. Dat kwam de motivatie ook al heel leuke selectie en onze doelstelling is om Als voetballer speelde Koops nooit tegen
niet ten goede. Je trainde wel, maar speelde
bij de eerste vier te eindigen. Lukt ons dat,
Valthermond, vorig seizoen zat hij twee keer
niet. Ik zag er op een bepaald moment tedan moet het al raar lopen wil je niet ook een op de bank om het tegen ‘zijn’ club op te
genop om nog naar het trainingsveld te gaan. periodetitel pakken. We hebben echter nog
nemen. ‘ De eerste wedstrijd in Emmen was
Ik heb Valthermond toen ook laten weten dat wel wat stappen te maken. We zijn te wissel- Valthermond de betere ploeg en wonnen ze
ik aan het einde van het seizoen zou stoppen. vallig en zullen volwassener moeten worden. verdiend. In Valthermond werd het 2-2. Ik
Toen Valthermond vervolgens Kenny KoZo’n duel tegen HOVC bijvoorbeeld, die we vond toen dat wij wat meer verdienden. We
ning vastlegde, heb ik aangegeven dat hij wat met 2-0 verloren, dat mag ons niet nog een
gaan zien hoe het zondag loopt. Ik richt me
mij betreft eerder mocht beginnen, om zo de keer gebeuren. Helemaal niets ten nadele van vooral op mijn eigen ploeg. Zoals gezegd
club en de selectie alvast te leren kennen. En HOVC overigens, want die speelden gewoon hebben we nog voldoende stappen te maken,
dat is toen gebeurd.’
prima. Als we bij de les zijn, dan heb ik geen daar werken we hier samen hard aan.’
woon een goede ploeg. Ik ben overigens zeer
‘We waren er binnen een uur al uit’
content met het feit dat Boris Rasevic en Mo Geen laptop
Toen Koops in gesprek was met ValtherKaddouri terug zijn. Zij hebben veel voetbal- Koops is overigens nog steeds geen laptop of
mond en formeel liet weten te stoppen, sprak lend vermogen. Verder zie ik ontwikkeling in data nodig om te zien hoe een wedstrijd zich
hij achteraf historische woorden. ‘Ik weet
mijn ploeg. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een ontwikkeld. ‘Dat kan ik nog steeds goed zien,
dat nog precies. Ik vertelde dat ik er eigenlijk Brian Haak. Het is geweldig om te zien hoe
ook zonder laptop en data. En ik heb inmidgenoeg van had. De motivatie miste, maar
hij zich heeft ontwikkeld. Hij is nu al één van dels een leeftijd bereik dat ik me daar ook
dat als bijvoorbeeld WKE’16 zou komen, ik
de beste verdedigers van onze klasse’, zegt
niet meer in ga verdiepen. We moeten het
nog over een vervolg als trainer na zou gaan
Koops.
ook allemaal niet moeilijker maken dan het
denken.’ En alsof het zo moest zijn, belde
is. Ook wat betreft de speelwijze ben ik als
WKE’16 niet veel later. ‘We waren er binnen Gogme
trainer niet echt veranderd. Nog steeds speel
een uur uit. Voor WKE’16 heb ik altijd een
Koops noemt Valthermond een goede
ik het liefst gewoon 1-4-3-3. Slechts sporazwak gehad. Ik heb er gevoetbald en zag
ploeg. ‘Ze hebben in alle linies kwaliteit, ze
disch wijk ik daar vanaf. Of ik dat zondag
WKE’16 als een prachtige uitdaging. Als
hebben snelheid en voldoende voetballend
ook doe? Haha, daar zeg ik niets over. Maar

Afgelopen vrijdag in De Bonte Wever in Assen

Techniek Tastbaar trok duizenden
bezoekers en tientallen technische
bedrijven
Onbekend maakt onbemind.
De laatste jaren hebben we
gemerkt dat de keuze voor een
technische opleiding groeit
wanneer er in het onderwijs
en daarbuiten meer aandacht
is voor het laten ervaren van
verschillende facetten van
techniek. Het grote evenement
Techniek Tastbaar vond
op 14 oktober plaats in de
Bonte Wever in Assen. Meer
dan dertig verschillende
bedrijven prikkelden hier bijna
drieduizend bezoekers met
spannende opdrachten en
activiteiten.

Busladingen vol jongeren, van kinderopvang
tot MBO, kwamen op vrijdag 14 oktober
vanuit verschillende delen van de provincie
naar De Bonte Wever in Assen om deel te
nemen aan Techniek Tastbaar. In een grote
hal stond een immens arsenaal van kraampjes
klaar, bemenst door enthousiaste werknemers
van bedrijven uit een breed spectrum van
de technische branche. Bedrijven waarvan
je enkele misschien niet eens zo snel zelf
in verband had gebracht met techniek.
Techniek blijkt overal te zijn. Van rijden op
een elektrische step tot het toepassen van
techniek in de zorg, van knutselen met een
3D-handprinter tot het besturen van een
graafmachine, van het lassen van metalen
platen tot het leggen van bestrating, het was
vrijwel onmogelijk om je te vervelen.

liggen en zo hun schoolcarrière helpen vorm
te geven. In april 2022 vond de eerste editie
van dit evenement plaats. Vlak na de laatste
coronagolf was het eindelijk mogelijk om
weer samen te komen in grote groepen. Het
evenement was zo populair dat op sommige
piekmomenten de zaal ronduit afgeladen was.
In de editie van dit jaar heeft de organisatie
maatregelen getroffen om de piekdrukte zo
veel mogelijk te spreiden. Het evenement
maakt deel uit van een groter programma,
waarin leerlingen op regelmatige basis
technische activiteiten ondernemen. Zo
volgen er nog bedrijvencarrousels, workshops
in één van de vier Techlabs, een dag speciaal
voor meiden (Girls’ Day), Technieklessen
voor basisschoolleerlingen (STO-Doen)
en verschillende bedrijfsbezoeken waar
leerlingen werken aan kleine projecten. Voor
Techniek Tastbaar is een plek waar scholen en leerlingen die inmiddels al een technische
bedrijven samenkomen. Een mooie manier
richting hebben gekozen, wordt het aanbod
voor bedrijven om toekomstig personeel te
versterkt en wordt er gekeken naar een
werven en voor scholen om hun leerlingen
soepeler verloop van vmbo naar mbo.
te helpen ontdekken waar hun interesses

Albert Koops op het Paul Wardenburg-veldje in
Valthermond waar hij vroeger als kind altijd
voetbalde.
(Foto Archief Week in Week uit / Tom Meijers)
we zullen zeker met een goed plan komen om
Valthermond te bestrijden.’ Het duel tussen
Valthermond en WKE’16 op sportpark De
Meent begint zondag om 14.00 uur. (Week in
Week uit/Vincent Muskee)

a.s. zaterdag 22 oktober

Bartje’s Paardendag in Ees
Kom jij a.s. zaterdag naar Bartje's Paardendag op het Land van Bartje in Ees? De
gehele dag staat in het teken van paarden, pony’s, verzorging, demonstraties en
activiteiten voor jong en oud.
Van knutselen tot spijkerbroekhangen, van
ponyritjes tot invlechten en van huifkarritje
tot hoefijzergooien; en van spectaculaire
shows tot het winnen van leuke prijzen, je
vindt het deze dag allemaal op Het Land van
Bartje!

Er is ook een horecaplein met live muziek
en als klap op de vuurpijl wordt er een
demonstratie gegeven door Jesse Drent
en zijn paarden! Aanvang is 10.00 uur en
de entreebewijs kost € 3,50 p.p. Logeer je
toevallig op het park? Dan is entree voor jou
gratis! Zie ook www.paardendag.com.

Weg met stoelen! Weg met
muziekstandaards! Artvark beweegt!
Rolf Delfos (altsax),
Bart Wirtz (altsax),
Mete Erker (tenorsax)
en Peter Broekhuizen
(bariton sax) mengen
hun verschillende
achtergronden tot een
unaniem, creatief en
uniek geluid; het geluid
van Artvark!
Voor wie van saxofoons
houdt is dit een echte
aanrader. Er wordt op
verschillende soorten
saxofoons gespeeld en
ook op zeer zeldzame
slide saxofoons uit de
roerige 1920's. Een echte
wereldpremière! Ook 4
originele Adolphe Sax
saxofoons, die rond 1860
in de werkplaats van
Adolphe Sax (de uitvinder
van de saxofoon) zijn
gebouwd, worden bespeeld door Artvark.
Tijdens het concert wordt de saxofoon zelfs
als percussie instrument gebruikt. Kortom
een geweldige belevenis om mee te maken.

Bestel je tickets snel en wees er bij!
Voor meer info en reserveringen:
www.odeoncultuurhuis.nl
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Begroting 2023 Aa en Hunze

Sluitende begroting met ruimte voor
ambities

Dinsdag 18 oktober 2022

Nieuw Buinen verliest van Weerdinge

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze
presenteert de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2023. Dit is de eerste
begroting in de nieuwe college- en raadsperiode.
Begrotingsresultaat
De begroting 2023 is sluitend en laat een
positief resultaat zien van € 223.000,-. Ook
de vrije algemene reserve (VAR) blijft in 2023
ruim boven de ondergrens van € 3 miljoen.
De solide financiële positie van de gemeente
Aa en Hunze blijft hiermee behouden.
Wethouder Kiena ten Brink: “Het is voor
iedereen duidelijk dat er veel aan de hand
is in de wereld. Wij hebben te maken met
een sterk stijgende inflatie en hoge lasten.
Dat heeft ook effecten in Aa en Hunze.
Het is daarmee een onzekere tijd voor onze
inwoners, ondernemers, verenigingen en
dorpshuizen, maar ook voor de gemeente.”
Het kabinet heeft allerlei maatregelen in
het vooruitzicht gesteld om de negatieve
effecten van de stijgende inflatie en de
hoge energieprijzen te temperen. Hoe dit er
precies uit komt te zien is nu nog niet helder.
De gemeente Aa en Hunze heeft ervoor
gekozen om de maatregelen van het Rijk af te
wachten en daarna de effecten ervan op een
rij te zetten. Dan wordt ook duidelijk waar
mogelijkerwijs een rol voor de gemeente is
weggelegd om iets extra’s te doen. Wanneer
er zich in de tussentijd acute problemen
voordoen, biedt de reserve ruimte om een
helpende hand te kunnen toesteken. In
december komt het college hierop terug bij
de raad.
Ambities 2023
Samen met onze inwoners zorgen wij
ervoor dat Aa en Hunze een prachtige
plattelandsgemeente blijft. Deze ambitie
heeft het nieuwe college uitgesproken in het

coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen verder aan
de slag’. De leefbaarheid in onze gemeente
staat voorop. Wij blijven zorgen voor goede
voorzieningen zoals fietsverbindingen, goed
onderhouden groen en wegen, adequate
afvalverwerking, toegankelijke zorg en
bibliotheken.
Om ervoor te zorgen dat iedereen die dat
wil in onze gemeente kan wonen zetten wij
de komende jaren stevig in op woningbouw.
In 2030 willen wij dat er minimaal 400
extra woningen gerealiseerd zijn. In 2023
wordt de woningbehoefte in onze gemeente
vertaald naar uitvoeringsplannen, zodat wij
woningen kunnen realiseren die voldoen
aan de behoeften van onze inwoners.
Wij blijven de economie ondersteunen,
waarbij wij ons richten op het maken van
toekomstbestendige bedrijventerreinen, een
levendig winkelaanbod en toerisme.
Omdat de inbreng van inwoners van
grote waarde voor ons werk is, zoeken
wij nadrukkelijk de samenleving op en
ontwikkelen wij participatie verder door.
De Jongerenraad Aa en Hunze bevordert
de betrokkenheid van jongeren bij de
maatschappij en behartigt hun belangen.
Een zorgelijke ontwikkeling zijn de stijgende
energieprijzen. Dit heeft een grote impact op
onze inwoners, ondernemers, verenigingen
en dorpshuizen. De duurzaamheidsopgave
die wij als gemeente hebben wordt hiermee
nog belangrijker. In 2023 blijven wij inzetten
op voorlichting over verduurzaming, isolatie
en besparing en willen wij energiearmoede
voorkomen.

Foto: Harrie Meiringh
In Weerdinge wist Nieuw Buinen zondagmiddag niet te winnen van de gelijknamige
thuisclub. Sterker nog; de gastheren trokken met 1-0 aan het langste eind. Gezien het
spelbeeld was een gelijkspel een betere afspiegeling van het wedstrijdbeeld geweest.
Beide ploegen hadden afgelopen zondag
niet hun beste dag. Aan inzet weliswaar geen
gebrek, aan goed voetbal wél. Voor de rust
creëerden beide teams amper kansen en ook
na de rust kabbelde de wedstrijd maar wat
voort. Pas in de 67e minuut sloeg de vlak in
de pan toen Joe Zwart namens de gastheren
de 1-0 tegen de touwen schoot. Vervolgens

toonde Nieuw Buinen weliswaar wat meer
initiatief, eigenlijk zat de gelijkmaker er geen
moment meer in. Daardoor bleef het bij een
nipte 1-0 nederlaag voor de oranjehemden,
die daardoor zijn afgezakt naar de negende
plaats. En hoewel nog vroeg in de competitie,
is dat een degradatieplaats. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Investeren in de organisatie
Als gemeente is het steeds lastiger om
in te spelen op nieuwe taken vanuit het
Rijk, zoals de Wet Open Overheid en het
opvangen van vluchtelingen en statushouders.
Naast deze nieuwe taken hebben wij eigen
ambities ten aanzien van onder andere
de woningbouwopgave, ruimtelijk beleid,
openbare ruimte, uitvoering van het nieuwe
afvalbeleid, duurzaamheid en de verbetering
van de dienstverlening. In de begroting zijn
middelen opgenomen voor extra capaciteit
om de nieuwe taken en ambities waar te
kunnen maken.

Komend jaar is het 25-jarig jubileum van
de gemeente Aa en Hunze. Een mooi
moment om samen met al onze inwoners
iets te organiseren en op zoek te gaan naar
wat Aa en Hunze zo bijzonder maakt.
Want samen zorgen wij voor een sterke,
leefbare, duurzame en vitale gemeente.
Wethouder ten Brink: “De komende jaren
zijn er grote uitdagingen op het gebied van
wonen, bestaanszekerheid, duurzaamheid,
zorg, economie, recreatie en leefbaarheid.
Samen met onze inwoners, ondernemers,
dorpshuizen en verenigingen gaan wij deze
uitdaging aan en maken Aa en Hunze elke
dag een beetje mooier.”

Als gemeente nemen wij onze
verantwoordelijkheid in de opvang van
Oekraïense vluchtelingen en in het verlichten
van de druk op de opvanglocatie in Ter Apel.
De kosten worden door het Rijk vergoed.

Behandeling in de raad
De begroting wordt besproken tijdens de
raadsvergaderingen van 10 en 17 november
2022.
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Langs de velden

Clubnieuws

Wie ooit een bezoek heeft gebracht aan
de bestuurskamer van voetbalvereniging
Gasselternijveen kan er niet omheen:
de foto van Koningin Maxima. Op
de foto stapt ze net in een dikke Audi.
‘Ze was hier ooit om iets met Appeltjes
van Oranje te doen, om een prijs uit te
reiken. Ik vergeet die dag nooit weer.
Ze landde met een helikopter hier op
het voetbalveld, wandelende op wel
heel hoge hakken naar de kantine,
waar ze werd opgewacht door een
privéchauffeur die haar naar de plek
van bestemming- driehonderd meter
verderop- reed’, haalt Gasselternijveen
voorzitter Wolters herinneringen op.
‘En alles kon ineens hè. De tegels
werden recht gelegd en het grintpad
werd eindelijk geëgaliseerd. Wat dat
betreft mag ze vaker langskomen’,
lachte de voorzitter. Misschien dat ze
te porren is voor het eeuwfeest van de
club?

sv Borger
Zaterdag 22 oktober 2022		
11:00 Borger JO19-1
Twedo JO19-1
14:30 Borger 2
VCG 2
Zondag 23 oktober 2022		
10:00 Borger 2 zo.
Amicitia VMC 2

vv Gieten
Woensdag 19 oktober
20:30 Futsal Dragten 2

Gieten 1 Zaal

Vrijdag 21 oktober
19:30 Gieten 2 Zaal
20:30 Gieten 3 Zaal

DOSKO 2
Annen 1

Zondag 23 oktober
10:00 Gieten 3
10:00 Gieten 4
10:00 Gieten 5
14:00 Buinen 1

Gasselternijveen 3
Asser Boys 3
Actief 5
vv Gieten

De Treffer ‘16
Zaterdag 22 oktober 2022 				
10:30 ACV MO17-1
de Treffer ‘16 MO17-1 (9-tal)
Zondag 23 oktober 2022 				
10:00 De Treffer ‘16 2
HOVC 4

Een primeur in Steenwijksmoer. Daar
speelde Buinen zondag met 0-0 gelijk
tegen Protos. Hoewel beide ploegen vol
voor de winst speelden, viel slechts één
persoon écht op: scheidsrechter Rooks.
Dat had hij geheel aan zichzelf te

danken, want de zwaarlijvige leidsman
verscheen in een wit shirt op het veld.
De broek was overigens zwart en de
sokken wit. Scheidsrechters fluiten
al lang niet meer alleen in het zwart,
maar of er eerder een scheidsrechter is
geweest in een wit shirt? Ondanks de
zeer opvallende outfit van de arbiter,
floot hij overigens een prima wedstrijd.

de grensrechter en bleek kort voor
de wedstrijd ook de wedstrijdbal
verdwenen. Bovendien was er geen
benzinestift beschikbaar, waardoor de
spelers van de thuisclub de bal voor de
pupil van de week dit keer niet konden
signeren. Het humeur van de aimabele
bestuurder leed er echter geen moment
onder. Gelukkig maar!

Jordy Weggemans van Valthermond
raakte vorige week ernstig geblesseerd
toen hij de kniepees van zijn knie
scheurde. Jordy is inmiddels geopereerd
maar komt dit seizoen in elk geval niet
meer in actie. Valthermond maakte
de naam als ‘talentenfabriek’ weer
waar, want plots was daar ineens Dion
Schomaker. Hij mocht de plaats van
Weggemans innemen en maakte al na
twee minuten de openingstreffer in het
duel tegen Stadspark. In het verloop
van de wedstrijd maakte hij ook de 0-3.
Hij werd dan ook terecht uitgeroepen
tot ‘man of the match’.

Het geluk liet Gasselternijveen trainer
Johan Hollen zondag in de steek. Het
zat er een keer aan te komen. Zoals
bekend is Hollen behalve trainer van
Gasselternijveen ook oefenmeester
van NWVV. Met die club pakte hij
uit de laatste twee duels vier punten,
door in die wedstrijden steeds in de
laatste minuut te scoren. Dat lukte
hem ook al met Gasselternijveen, in de
wedstrijd tegen Nieuw Buinen. Zondag
was er echter vooral pech. Eerst
bleek sterspeler Wessel Koomans
niet beschikbaar, terwijl een andere
sterkhouder, Rick Hatzmann, in de
warming-up afhaakte. Ook spits Yordi
Saman raakte na een uur geblesseerd
aan de knie. Soms zit het mee, soms
zit het tegen. (Week in Week uit/Vincent
Muskee)

Het zat Gasselternijveen bestuurder
en erelid Lukas Tammenga niet
mee, afgelopen zondag. Zo ontbraken
in eerste instantie de vlaggetjes voor

Zwak Borger laat de punten in Koekange

vv Gasselternijveen
Zondag 23 oktober 2022
Gieten 3
Gasselternyveen 3
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10:00

vv HOVC
Zondag 23 oktober		
10.00 De Treffer’16
HOVC 4
10.00 HOVC 7
Steenwijk 3

Gieterveen toont
veerkracht in Siddeburen
Gieterveen toonde veerkracht afgelopen zondag. De
uitwedstrijd tegen Siddeburen eindigde namelijk in
een 3-3 gelijkspel, nadat de gasten lang met 3-1 achter
stonden.
Al met al was een remise echter wel in overeenstemming
met het wedstrijdbeeld. Gieterveen kwam die keer
op achterstand. Na de 1-0 van Siddeburen, wist Jesse
Nijhuis met een fraai afstandschot echter gelijk te maken.
Vervolgens nam de thuisclub het heft nadrukkelijk in
handen en liep uit naar een 3-1 voorsprong. In het laatste
gedeelte van de wedstrijd liet Gieterveen echter zien dat
het met de mentaliteit binnen de ploeg wel goed zit. Eerst
scoorde aanvoerder Stefan van der Veen uit een vrije trap
de 3-2 en in de slotfase werd het gelijk. Jesse Nijhuis was
nu met het hoofd trefzeker: 3-3. (Week in Week uit/Vincent
Muskee)

Weer zege ZVV Borger
ZVV Borger is uitstekend aan het avontuur in de
Topklasse gestart. Want ook Futsal Frisia werd in
Leeuwarden aan de zegekar gebonden: 2-4.
Hoewel de thuisclub in zeker de tweede helft nadrukkelijk
de aanval zocht, hield ZVV Borger stand. De bezoekers
begonnen goed aan de wedstrijd en namen via Max de Roos
een 1-0 voorsprong.
Wie anders dan Demy te Velde verdubbelde de marge. De
thuisclub deed vervolgens iets terug, maar opnieuw Te Velde
bepaalde de ruststand op 1-3. Frisia speelde na de rust vol
op de aanval.
Het leverde met wat geluk de 2-3 op. Frisia ging vervolgens
met een vliegende keep spelen. Door balverlies van Frisia
kon Roy Feiken, die ook nog de gele kaart kreeg, de
eindstand echter bepalen op 2-4.
In de bloedstollende slotfase raakte Gert Jacobs overigens
nog twee keer de lat. ZVV Borger speelt op vrijdag 28
oktober in eigen hal tegen Futsal Emmeloord.
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Borger heeft ook in haar tweede
uitwedstrijd geen punten kunnen
pakken. Tegen concurrent Vitesse’63
werd een onnodige nederlaag
geleden.
Het druilerige en miezerige weer stond
symbool voor het spel van de ploeg van
trainer Joling. Het leek alsof het een
‘moetje’ was om op het veld te staan.
En dat terwijl dit juist de belangrijkste
wedstrijden zijn van het seizoen tegen
directe concurrenten. Dat besef
ontbrak volledig bij Borger en Vitesse
kon makkelijk de bal tussen de linies
spelen. Persoonlijke duels wist Borger
niet te winnen en het was in balbezit
zeer slordig. Toch was de eerste grote
kans voor Borger. Spits Luuk Kenter
werd oog in oog voor de keeper gezet,
maar schoot deze recht op z’n voeten
waardoor de kans verloren ging. Een
minuut later kwam de eerste grote kans
van Vitesse’63. Westert soleerde simpel
richting doelman Haandrikman, maar
ook hij schoot op de voeten van de
keeper.
In de 24e minuut viel alsnog de 1-0.
Een lange bal bereikte de rechtsbuiten,
die in alle vrijheid een afgemeten
voorzet kon afleveren. Westert kopte de
bal eenvoudig achter Haandrikman. In
het vervolg werd Vitesse’63 wat sterker
en door slordigheden bracht Borger
zichzelf in de problemen. Een te korte
terugspeelbal werd nog net verwekt
door Haandrikman, maar dit gaf wel de
eerste helft weer van Borger.

Foto: Alle Oldenbeuving
In de tweede helft ging de equipe van
Joling het over een andere boeg gooien
en werd er gewisseld. Vol druk naar
voren en achterin man op man. Dit
leverde in het begin weinig kansen
op. Vitesse’63 stond gegroepeerd en
Borger kwam er niet doorheen. In
de omschakeling werd de ploeg uit
Koekange gevaarlijk. De eerste kans
werd nog gekeerd door Haandrikman
en even later werd de bal oog in oog
met de keeper van dichtbij over de goal
geschoten.
Borger kon in balbezit niet veel creëren
maar had de grootste kans van de
wedstrijd in de 80e minuut. Hendrik

Gustin werd door een steekpass bereikt
en omzeilde de keeper. Lege goal,
appeltje eitje zou je denken. Maar niet
voor Borger deze middag, want de inzet
van Gustin werd niet bekroond tot een
doelpunt. Vitesse’63 hield het tempo uit
het spel door het vele tijdrekken, maar
in de toegekende extra tijd werd Borger
niet meer gevaarlijk.
Over 2 weken wacht voor Borger een
thuiswedstrijd tegen CSVC. Zoals Joling
tegen z’n ploeg zei: ‘in deze 3e klasse
moet je elke wedstrijd hard aan de bak’.
Iets wat Borger ook moet, de punten
zijn zeer welkom!

Jordy Weggemans succesvol geopereerd

Valthermond klaar voor kraker tegen WKE’16
Valthermond had in Groningen geen enkele moeite met het zwakke
Stadspark: 0-3. Grote man bij de gasten was Dion Schomaker. Hij tekende
namelijk voor twee treffers.
Dion Schomaker geeft visitekaartje
af
Valthermond had een pikstart in
Groningen. Al na honderdtwintig tellen
namelijk opende Schomaker de score:
0-1. Schomaker kwam enkele seizoen
geleden over van Musselkanaal en
speelde aanvankelijk zijn wedstrijden
in het tweede elftal van de Mondkers.
Nadat Jordy Weggemans vorige week
zwaar geblesseerd raakte – hij is
succesvol geopereerd- kreeg Schomaker

tekende routinier Erik Jan Veerbeek in
de 54e minuut voor de 0-2 en opnieuw
Schomaker maakte na een klein uurtje
de beslissende 0-3. Door de zege staat
Valthermond bovenaan in de tweede
zondag de kans van trainer Kenny
Koning. Hij beschaamde dat vertrouwen klasse. Bovendien lieten de mannen van
niet. Want met uitzondering van zijn
trainer Kenny Koning zien klaar te zijn
twee goals, speelde hij ook gewoon een voor de kraker (30 oktober) op eigen
prima partij. Valthermond besliste het
veld tegen WKE’16. (Week in Week uit/
duel op het kunstgras in Groningen
Vincent Muskee)
nog voor er een uur gespeeld was. Eerst

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

26

Cultuurkeet een week op bezoek in
Gieten

Dinsdag 18 oktober 2022

met o.a. Ria Neleman uit 2e Valthermond

Expositie ‘Van textielobjecten tot
linosnedes’ bij Galerie Beeldbrengers
Ria Neleman, Christine Lamme en Sasja Verdoorn
Er zijn veel verschillende vormen van beeldende kunst en die diversiteit zal ook
te zien zijn in deze expositie bij Beeldbrengers in Emmer-Compascuum. Er zijn
textielobjecten, collages, etsen, linosnedes en schilderijen van drie Drentse beeldend
kunstenaars. Alle drie hebben ze een opleiding aan een kunstacademie gevolgd. De
expositie loopt van 22 oktober tot en met 11 december.
Ria Neleman breit, haakt en vilt de objecten
van wol, stof en andere materialen. Het
eindresultaat is niet van tevoren bekend,
want het object ontwikkelt zich geleidelijk tot
een definitieve vorm. Al doende groeien de
technieken en door verschillende stoffen en
materialen te gebruiken, verandert het effect.
Haar werk gaat over de vergankelijkheid van
het leven. Ria woont in 2e Valthermond.

De cultuurkeet van Tynaarlo wordt tijdens de herfstvakantie voor een week uitgeleend
aan buurgemeente Aa en Hunze. Tijdens deze week zijn er tal van activiteiten voor
jongeren en kinderen, zoals een dj workshop, knutselen en een pizza-avond.
Talentontwikkeling
Wethouder Kiena ten Brink kreeg symbolisch
de sleutel overhandigd van collega-wethouder
Miguel Ririhena. Wethouder ten Brink is blij
dat de keet op bezoek komt in Aa en Hunze:
“Net zoals in Tynaarlo staan de activiteiten
in en om de keet in Aa en Hunze in het
teken van verbinding, talentontwikkeling en
laagdrempeligheid.

jongeren en kinderen meedoen aan de
activiteiten.”

Christine Lamme heeft zich eerst op het
schilderen toegelegd. In 2017 is ze lid
geworden van de Grafiekgroep ‘Kunst
onder dak’ en sindsdien werkt ze ook met
linosnedes en ‘droge naald’. Droge naald
is een druktechniek waarbij je met een
etsnaald een tekening krast in een plaat. Na
het tekenen kan je de plaat inwrijven met
drukinkt en, met behulp van een pers, een
afdruk maken. Christine maakt tegenwoordig
kleine werkjes, geïnspireerd door wat ze
meemaakt en om zich heen ziet. Haar
tekenstijl wordt gezien als ‘Art brut’. Christine
woont in Nieuw-Amsterdam.

Gieten
De cultuurkeet komt te staan voor het
gebouw van Impuls Welzijn in Gieten.
Willem Hilberts kijkt uit naar de week: “De
week zit vol unieke en gezellige activiteiten.
Sommige daarvan zijn voor kinderen,
anderen voor jongeren. Hoe dan ook gaat het
Ook Sasja Verdoorn is lid van de
Er is een gevarieerd aanbod en alle
een mooie week worden. We zullen goed op
Grafiekgroep Kunst onder dak in Erm. Zij
activiteiten zijn gratis. Ik hoop dat veel
de keet passen.” (Foto: Herman van Oost)
is geboren in Praag, Tsjechië. Daar volgde ze
’s avonds lessen in toegepaste grafiek. Sinds
Er werd gestart vanaf de camping de Lente van Drenthe bij het Gasselterveld
1968 woont ze in Nederland. Hier volgde ze

Summer Ultra - winnaar 100 km ultra
trail onderging twee jaar geleden
harttransplantatie

Afgelopen zaterdag 15 oktober vond de
zesde editie van de Indian Summer Ultra
plaats. Dit is een trailrun over onverharde
wegen en paden. De deelnemers konden
kiezen uit een variatie van afstanden:
13, 25, 50, 75 en zelfs 100 kilometer. De
spectaculaire start van de 75 en 100 km
ging gepaard een optreden van danseres
Linda van Assen van Dansschool Out
of Control uit Gieten ondersteund door
Stevie Drums uit Assen. De opening vond
plaats om 6.00 uur in de ochtend vanaf
Foto: Hans Stuurman
de camping de Lente van Drenthe bij het
Gasselterveld. De deelnemers kregen tot 23.00 uur de tijd om te finishen.
"Het verliep als een perfect geoliede machine.
De deelnemers en vrijwilligers zijn enorm
tevreden over het verloop. Het is haast raar
om blij over te zijn, maar er was zelfs geen
sabotage. De deelnemers genoten van hun
maximaal honderd kilometer reis te voet
door Drenthe. Menigeen werd gebroken
door de lange trap aan het Gasselterveld in
de laatste kilometers voor de finish. Maar ik
gun iedereen een moment van afzien, zelfs
van weerzin, omdat daar de mentale kracht
wordt getest en de herinneringen worden
geboren" aldus organisator Winfried Bats
van evenementenbureau adam&events uit
Gasselternijveen.
Ondanks de tegenvallende aanmeldingen
bij sportevenementen in het algemeen werd
de ISU2022, de Indian Summer Ultra2022,
bezocht door 550 deelnemers. Er waren
meer lange afstand lopers en iets minder
korte afstand lopers. "Het lijkt wel alsof
de 100 km de nieuwe marathon wordt. En
het zijn bijzondere mensen" beaamt Bats.
"Neem nou de winnaar op de 100 km heren,
Richard Moesker. Deze man loopt in negen
en een half uur rui honderd kilometer en
heeft twee jaar geleden een harttransplantatie
ondergaan". In 2023 verwacht de organisatie
een groei van tenminste dertig procent.

Uitslagen: 100 km heren
1. Richard Moesker (09:31:04)
2. Johan Postma (09:46:14)
3. Wolter de Lange (09:51:44)
100 km dames
1. Eline Cox (09:52:04)
2. Adriana Overgoor (12:01:24)
3. Carin van Haren (12:18:29)
75 km heren
1. Gerjan Dijkstra ( 06:57:54)
2. Casper de Wit (07:39:04)
3. Jeroen Nijenhuis (07:50:39)
75 km dames
1. Sandra Medendorp (08:05:05)
2. Bertine Grootemarsink 08:37:30)
3. Anneke van Diggelen (08:58:39)
50 km heren
1. Tom van der Zaanden (03:56:27)
2. Edward Molenaar (04:00:37)
3. Gerben Maaijen (04:17:54)
50 km dames
1. Anniek Zaalberg (04:45:16)
2. Martha Giebels (04:45:24)
3. Iris Pepping (04:51:10)
Meer informatie: www.indiansummerultra.nl

de avondopleiding grafische vormgeving in
Den Haag. Vanaf 1977 woont ze in Drenthe.
De laatste jaren maakt ze vooral collages.
Daarin verwerkt ze de restmaterialen van haar
eigen vroegere werken (proef- en misdrukken
van etsen, verfoverblijfselen e.d.). Vaak
komt het thema vrijheid in haar werk terug.
Sasja woont in Erm. De expositie wordt op
zaterdag 22 oktober om 14.00 uur geopend.
De exposanten zullen dan aanwezig zijn om
iets over hun werk te vertellen. Bezoekers zijn
van harte welkom.
Beeldbrengers biedt een plek in de regio
voor iedereen die geïnteresseerd is in
beeldende kunst. Elke acht weken wordt er
een nieuwe expositie ingericht en er worden
activiteiten georganiseerd zoals workshops en
lezingen. Daarnaast zijn er veel leuke boeken,
knutselsets, spelletjes en tekenmaterialen
te koop bij Beeldbrengers, die jong en oud
inspireren om zelf creatief aan de slag te
gaan. Galerie Beeldbrengers is open op elke
vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot
17.00 uur. Adres: Oosterdiep westzijde 7A,
7881 GK Emmer-Compascuum (centrum).
Meer informatie is te vinden op de website
www.beeldbrengers.nl.

Webwinkel Meedoen: budget aanvragen
voor 2022 kan tot 1 november 2022
Woont u in de gemeente Borger-Odoorn en heeft u een laag inkomen? Dan kunt
u misschien een budget besteden in onze webwinkel Meedoen. Inwoners met een
minimuminkomen kunnen elk jaar een bedrag besteden in onze webwinkel. Wilt u
een budget aanvragen voor 2022? Dan kunt u het budget aanvragen tot 1 november
2022. Daarna kunnen wij geen aanvragen meer behandelen voor het jaar 2022. In 2023
start het nieuwe budgetjaar voor de webwinkel Meedoen.
Producten
In de webwinkel staan producten die het
meedoen in de maatschappij makkelijker
maken. Er komen steeds nieuwe producten
bij waar u uit kan kiezen. Denkt u
bijvoorbeeld aan een lidmaatschap van de
voetbalvereniging, de schoolreis van uw kind,
een fiets of een paspoort.

Informatie
Wilt u meer informatie of een budget
aanvragen? Bekijk dan onze webwinkel
Meedoen. Wilt u extra hulp bij de aanvraag?
Neem dan contact op met het sociaal team bij
u in de buurt.

In week 44, 45 en 46 zijn er Groenweken
op het afvalbrengstation in Gieten
Tijdens de gratis Groenweken van dinsdag 1 november tot en met zaterdag 19
november kunnen alle inwoners van de gemeente Aa en Hunze hun groenafval gratis
brengen. Groenafval is het afval uit de tuin zoals beplanting en snoeiafval. Let op, er
geldt een aparte route op het ABS tijdens de Groenweken. Om toegang te krijgen tot
het ABS is de afvalpas verplicht.
Het groenafval wordt tijdens de gratis
Groenweken niet gewogen. Biedt het
gebrachte groenafval daarom in een aparte
vracht aan op het ABS. Indien u toch
meerdere soorten afval aanbiedt moet u
rekening houden met het in en uitwegen en
de normale route op het afvalbrengstation
volgen.
Om misverstanden te voorkomen gelden de
normale regels van het afvalbrengstation.
Alleen personenauto met aanhanger worden

toegelaten. Dus geen landbouwvoertuigen en
vrachtwagens.
Het groenafval kan tijdens de reguliere
openingstijden worden gebracht:
• dinsdagmiddag tot en met vrijdagmiddag
van 12:30 uur tot 16:00 uur
• zaterdagochtend van 9:00 uur tot 12:00 uur
• Op maandag is het ABS gesloten
Adres is Spekstoep 27 in Gieten
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Voetbalvereniging Gasselternijveen trapt Sweel klopt gehavend Gasselternijveen: 1-5
Gasselternijveen geeft wedstrijd in een
jubileumjaar af
kwartier helemaal uit handen

Wethouder Bas Luinge trapt samen met Sanne Osnabrugge het jubileumjaar af (Foto: Herman van Oost)
Langzaam maar zeer zeker werkt de voetbalvereniging Gasselternijveen richting het
eeuwfeest. Op 1 september 2023 is de club precies een eeuw oud en dat gaat uiteraard
gevierd worden. ‘We organiseren heel het jaar door verschillende activiteiten’, vertelt
Lukas Tammenga, namens de club. Zondag, pal voor het duel van de hoofdmacht
van Gasselternijveen tegen Sweel, werd alvast het jubileumlogo van de club onthuld
door wethouder Bas Luinge. Het prachtige logo valt op door de gouden tinten die zijn
aangebracht.
Nieuw logo met goudtinten
‘Onze leden hebben drie logo’s
voorgeschoteld gekregen en konden op hun
favoriete logo stemmen’, legt Tammenga
uit. Het is de bedoeling dat de club heel
het jaar door verschillende activiteiten gaat
houden, met het slotfeest op 1 september
als ongetwijfeld absolute hoogtepunt.
‘Natuurlijk komt er een receptie en een
spetterde feestavond. Maar is er gedurende
het jaar veel meer te beleven. Zo hebben we
al Panini foto’s laten maken van al onze leden.
Bij besteding van een bepaald bedrag bij de
middenstand in het dorp krijgen mensen
een zakje met plaatjes en uiteraard komt
er ook een ruilmiddag’, weet Tammenga.
Er is echter nog veel meer. Zo zullen er dit
jaar kniepertjes gebakken worden en is er
een wc-rol actie, is er een FIFA-toernooi en
zal eveneens een dartstoernooi gehouden
Het Jubileumlogo van Gasselternijveen werd onthuld
worden. Er komt bovendien een pubquiz,
door Wethouder Bas Luinge
een kinderdisco en er zal stratenvoetbal
gespeeld worden. Ook zal een sterrenteam
van Gasselternijveen in actie komen.
ons best er voor doen’, zegt voorzitter Piet
Wolters. ‘Mocht het lukken, dan krijgen we de
Erepenning?
erepenning uitgereikt door de Commissaris
‘We hopen dat we vanwege dit bijzondere
van de Koning, iets dat het feest wat extra
jubileum in aanmerking komen voor een
cachet heeft.’ (Week in Week uit/Vincent
erepenning van de gemeente. Zoiets heeft
Muskee)
nogal wat voeten in aarde, maar we gaan
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Uitslagen Bridgeclub Welzijn Ouderen
Borger
De uitslag van 14 oktober in het Hunzehuys te Borger.
A Lijn:
1e plaats:
2e plaats:
3e plaats:

Egbert van de Scheer & Tinus Zinger
Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen
Jenny Galetzka & Angela Huyg

60,63%
59,64%
52,60%

B Lijn:
1e plaats:
2e plaats:
3e plaats:

Rieky Zinger & Leo Hake
Annie Brouwer & Wia Schuiling
Ben van Doorn & beppi de Groot

57,55%
56,41%
54,79%

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, Rieky
Zinger Tel 06 83 57 49 15 of 0599-23 80 30.

Foto’s: Herman van Oost
Zondagmorgen, 10.00 uur. Gasselternijveen trainer Johan Hollen wordt gebeld. Aan de
andere kant van de lijn hoort hij het gebroken stemgeluid van zijn aanvoerder, Wessel
Koomans. Koomans meldt zich af. Een acute aanval van migraine belet hem om te
spelen. Zondagmiddag, 13.45 uur. In de warming-up raakt een andere steunpilaar
van Gasselternijveen, Rick Hatzmann, geblesseerd. En opnieuw moet Hollen
improviseren. Zonder deze twee sterkhouders heeft Gasselternijveen aanvankelijk
geen kind aan Sweel en de 1-0 voorsprong na een half uur dan ook conform het
wedstrijdbeeld. In het laatste kwartier voor de rust gaat het echter helemaal mis.
Defensief geschutter levert de tot dan toe zwakke gasten aan zomaar drie goals op.
Drie cadeautjes. Die tegenslag kwam Nieveen vervolgens niet meer te boven en
uiteindelijk wonnen de bepaald niet imponerende bezoekers met liefst 5-1.
‘Onbegrijpelijk’
‘Onbegrijpelijk’, mopperde verliezend
trainer Hollen al bij het begin van de tweede
helft. En of ie gelijk had. In eerste instantie
had de thuisclub geen kind aan Sweel, die
toch als runner-up aan het duel begon.
Gasselternijveen zette de bezoekers goed
vast, waardoor zij niet anders konden dan het
spelen van de lange bal. Die ging alle kanten
op, behalve de goede. Gasselternijveen was
aan de bal juist prima. Zeker als centrale
verdediger Rick Bokhorst zich met de
opbouw bemoeide. De linker centrale
verdediger crosste de ene naar de andere
ragfijne pass naar vooral Menas Sihasale, die
samen met de opkomende rechtsback Jasper
Kuiper voortdurend voor gevaar zorgde. Aan
de linkerkant was Brandon Meems balvast
en creatief. De beste kansen waren dan ook
voor Gasselternijveen, dat helemaal niets te
duchten had van de armetierige bezoekers.
Het wachten was dan ook op de verdiende
1-0, een werkelijk prachtige goal. Meems
zette aan de linkerkant goed door en gaf een
strakke voorzet op Sihasale. Die bedacht zich
geen moment en volleerde knap raak: 1-0.
Kelderklasse niveau
Vervolgens scheerde een indraaiende
hoekschop van Joep Meertens rakelings
voorlangs, terwijl ook Sihasale eigenlijk zijn
tweede treffer had moeten maken. Terwijl
iedereen wachtte op de 2-0 voor de thuisclub,
lag zomaar ineens de gelijkmaker tegen
de touwen. Een vuurpijl van de bezoekers
werd bijzonder slecht verwerkt door de
thuisclub defensie, doelman Kevin Koops
bleef op zijn lijn en de bal lag zomaar tegen
de touwen. De 1-2 was van kelderklasse
niveau. Opnieuw anticipeerde de defensie
van Gasselternijveen onvoldoende op een
lange bal van de bezoekers. Koops weifelde
opnieuw en op de doellijn had Jasper Kuiper
de bal ogenschijnlijk gemakkelijk weg kunnen
werken. In plaats daarvan schoot hij de bal
echter via een tegenstander in eigen doel.
Daarmee was de gifbeker nog niet leeg, want
nog voor de rust wist Sweel ook de derde
treffer te maken. Nu timede Brandon Meems
verkeerd bij een sliding en reageerde Koops
niet adequaat op een houdbaar lijkende inzet:
1-3. Daar sta je dan met je goede eerste half
uur.
Fantasieloos
Het grote probleem in het laatste gedeelte
van de eerste helft was evident. De defensie
van de thuisclub liep veel te ver achteruit
en doelman Koops leek bij elke lange
bal wel vastgelijmd aan de doellijn. Had
Gasselternijveen wat verder van de goal
verdedigd en had de ploeg wat compacter
gestaan, dan was er helemaal niets aan
de hand geweest. Na de rust probeerde
Gasselternijveen het wel. Trainer Hollen ging

een half uur voor tijd één op één spelen.
Kansen kreeg de thuisclub echter niet. De
aanvallen waren daarvoor te fantasieloos en
de lange bal werd gemakkelijk verdedigd door
de Sweel defensie. In de omschakeling kreeg
Sweel vervolgens steeds meer ruimte. Dat
resulteerde in de slotfase in nog eens twee
tegentreffers: 1-5. Spits Yordi Saman maakte
dit al niet meer mee. Ook hij haakte pal na de
rust geblesseerd af. Heel veel inbreng had de
aanvalsleider overigens niet. Hij stond een uur
lang eigenlijk alleen maar buitenspel.
Geen stress in Gasselternijveen
En hoe gek het wellicht ook klinkt, toch hoeft
Gasselternijveen zich geen zorgen te maken
over het avontuur in de derde klasse. Het
toonde zich zonder steunpilaren Koomans
en Hatzmann meer dan de evenknie van
Sweel. ‘Gezien het voetbal dat we tot nu toe
hebben gezien, hoeven we ons geen zorgen
te maken’, zag ook voorzitter Piet Wolters,
die tevreden is over trainer Hollen. ‘Met
Robert Oosting hadden we een heel jonge
en ambitieuze trainer, die midden tussen de
spelers stond. Het leek ons vervolgens goed
om nu een trainer te kiezen met wat meer
ervaring. Johan traint hard met de groep en
staat als het moet boven de groep. Bovendien
is het een rustige vent die prima bij onze club
past.’ Geen stress dus in Gasselternijveen, dat
– mits compleet- gewoon in de derde klasse
moet kunnen blijven. En dat moet eigenlijk
ook gewoon in het seizoen dat de club
honderd jaar bestaat.
Gasselternijveen – Sweel 1-5 (1-3)
29. Menas Sihasale 1-0, 38. En 42. Richard
Speelman 1-1 en 1-2, 45. Ruud Nijman
1-3, 87. Richard Speelman 1-4, 90. Stein
Jansen. Scheidsrechter: Peter Lemmen.
Toeschouwers: 150. Geel: Rick Bokhorst
en Thijmen Bokhorst (Gasselternijveen).
Gasselternijveen: Kevin Koops, Jasper
Kuiper, Rick Bokhorst, Siem Salomons,
Thijmen Hommes, Joep Meertens, Yordi
Saman (58. Quinten Knol), Menas Sihasale
(72.Tristan Salomons), Nick Bokhorst,
Maarten Hommes, Brandon Meems. Sweel:
Lars Sikken, Mark Nijenbanning, Ruud
Nijman, Lars Stadman, Wouter van der Veen,
Jort Jalving, Egbert Vugteveen, Richard
Speelman, Stein Jansen, Jasper van der Veen,
Gerwin Hidding. (Week in Week uit/Vincent
Muskee)
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Protos en Buinen komen niet tot scoren

Dinsdag 18 oktober 2022

Ruime zege voor Buinerveen in Dalerveen

Joeri Westerhof geeft de pass op Jay van der Hooft die uit deze mooie actie van Westerhof
de 0-1 binnen schoot (Foto: Harrie Meiringh)
Foto: Harrie Meiringh
In Steenwijksmoer kwamen Protos en Buinen een 0-0 gelijkspel overeen. Op grond
van het wedstrijdverloop was dit een terechte uitslag. Wellicht was het duel anders
gelopen als Buinen aanvaller Mark Haandrikman niet na een half uur al was
uitgevallen. Haandrikman was tot dan toe een van de gevaarlijkste mensen bij de
bezoekers.
Bekerkraker tegen Gieten
Zeker in het eerste half uur was Buinen de
betere ploeg. ‘In die fase kregen we ook wel
een aantal kansen. Het overwicht hield op
nadat Mark geblesseerd van het veld moest’,
zegt Buinen trainer Gert Bijker. In de tweede
helft zochten beide ploegen nadrukkelijk
naar de winst. Er ontstond een wedstrijd met
vooral heel veel strijd. ‘Het werd een soort
van vechtvoetbal, en dat is niet echt ons ding’,
zegt Bijker, die tot zijn tevredenheid zag dat
zijn ploeg toch gewoon op de been bleef.
‘Daarbij moet ik eerlijkheidshalve wel zeggen

dat onze doelman Bas Schutte ons met twee
formidabele reddingen op de been hield.’
De doelman wacht aanstaande zondag een
leuke wedstrijd, als Buinen in het kader van
de KNVB-beker op eigen veld de degens
kruis met derdeklasser Gieten. ‘Bas is
geboren en getogen in Gieten en voor hem
is dat dus een heel speciale wedstrijd’, zegt
Bijker, die uitziet naar de bekerkraker. ‘Wij
hebben in elk geval niets te verliezen.’ (Week
in Week uit/Vincent Muskee)

a.s. Zaterdag 22 oktober in Valthermond

Drenthe Plat: Lekker lachen om Drentse
humor

Buinerveen pakte zondag de eerste overwinning van het seizoen. In de uitwedstrijd
tegen DSC’65 was de ploeg van trainer Willy Kral duidelijk de betere: 3-6. Met
wat meer precisie had de zege voor de bezoekers nog veel hoger uit kunnen vallen
overigens. Bovendien leek de wedstrijd heel lang in 1-6 te eindigen. In de slotminuten
van het eenzijdige duel echter, wist de thuisclub nog twee keer te scoren en gaven ze
zo de score een wat dragelijker aanzien.
Slechts één treffer voor de rust
Hoewel Buinerveen ook in de eerste helft
al duidelijk de betere ploeg was, werd het
overwicht vertaald in slechts één treffer.
Jay van der Hooft bepaalde de ruststand
namelijk op 0-1. Rond het uur beslisten de
bezoekers het duel, toen Oguzhan Altun
twee keer de trekker overhaalde: 0-3. Met bij
vlagen prima veldspel breidde Buinerveen
de score vervolgens gestaag uit. David
Karabed tekende voor de 0-4 en Kevin

Koerts bepaalde de tussenstand zelfs op
0-5. Schiphorst deed vervolgens iets terug
namens de thuisclub, maar Robbert Mensinga
vergrootte de marge weer tot vijf: 1-6. In de
absolute slotfase liet Buinerveen de teugels
enigszins vieren, waardoor DSC’65 door
goals van Quinten de Zoete en Arnoud ter
Bruggen nog terugkwam tot 3-6. Door de
ruime zege is Buinerveen geklommen naar
de zesde positie op de ranglijst. (Week in Week
uit/Vincent Muskee)

Sneue nederlaag voor De Treffer’16
Het had er alle schijn van dat De Treffer’16 zondag het eerste puntje van het seizoen
zou behalen. En gezien de inzet en de mentaliteit had de ploeg van trainer Ludie
Hulshof dit ook zonder meer verdiend. In de slotminuut gingen het bezoekende
Pekelder Boys er echter alsnog met de volle buit vandaar: 2-3.
Bolk en Wiering
Hoewel de bezoekers fysiek en voetballend
beter waren in de eerste helft en ook de
beste kansen kregen, wist de thuisclub de
schade tot aan de rust beperkt te houden.
Pekelder Boys scoorde voor de rust via Ben
Wortelboer slechts één keer: 0-1. Na de
thee gebeurde er aanvankelijk weinig in 2e
Exloërmond. Tot aan de 72e minuut, toen
Nick Bolk de gelijkmaker wist te maken:

1-1. Ten minuten later, herstelde Pekelder
Boys de marge door een doelpunt van
Martin Schreuder: 1-2. Toen Melvin Wiering
zes minuten voor tijd de 2-2 maakte, leek
het eerste puntje voor de thuisclub er dan
eindelijk te komen. In de voorlaatste minuut
echter, wisten de bezoekers via Willem
Lammerts alsnog de winnende treffer te
maken: 2-3. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Helpman al na één helft klaar met HOVC

Decennialang genoot het drentse publiek van de jaarlijkse tournee`s van het
humorgezelschap Drenthe Plat. Met hun “ Drentse humor op z`n best” stond de
groep garant voor een heerlijke onbezorgde avond uit waar het publiek graag kwam
genieten. Maar ook hier gooide de komst van de corona crisis danig roet in het eten.
Gelukkig lijkt het leed nu geleden en vol overgave heeft Drenthe Plat zich gestort op
het schrijven en ontwikkelen van een heerlijke nieuwe show, waarmee vanaf begin
Oktober weer langs schouwburgen en theaters wordt getoerd. De nieuwe voorstelling
is het 45ste programma, dat Drenthe Plat voor het voetlicht brengt.
Het gezelschap heeft niets verloren van de
energie, de power en de magie die een bezoek
aan een avondje Drenthe Plat zo de moeite
waard maakt. Want ook in het nieuwe seizoen
is de echte, onvervalste drentse humor het
hoofdingredient, waarmee de cabaretiers
in de weer gaan. Prachtige anekdotes,
doldwaze situaties en dolkomische typetjes
wisselen elkaar af in een heerlijke mix van
humor en gein, waar de lachspieren zwaar
op de proef worden gesteld. En natuurlijk
sluit Drenthe Plat ook dit seizoen af met
het succesduo Aaltje en Trijntje, twee al op
leeftijd zijnde hartsvriendinnen, die uit de
school klappen over hun belevenissen in
het Drenthe van vroeger en nu. Heerlijke,

herkenbare situaties maken de optredens van
de dames tot een absoluut hoogtepunt in het
drentse dialectrepertoire. Natuurlijk houden
de Drenthe Plat spelers het niet alleen bij de
humor. Ook de aanstekelijke drentse liedjes
zijn bij deze kanjers in goede handen. Daarbij
begeleiden de leden zichzelf op een keur van
instrumenten.
Vanaf Zaterdag 22 oktober is het nieuwe
theaterspektakel van Drenthe Plat te zien in
concertzaal D`Rentmeester, Zuiderdiep 279,
Valthermond, telefoon 06 28976541. De
entreekaarten zijn nu reeds in voorverkoop
verkrijgbaar aan de zaal. Voor meer
informatie: www.drentheplat.com.

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

Foto: Rianne van der Laan
HOVC kon het uit bij Helpman niet bolwerken. De ploeg van trainer Erik de Jong
verloor in Groningen eigenlijk kansloos met 5-2 van Helpman.
In feite was de wedstrijd al na drie kwartier
gespeeld. Na 45 minuten was de tussenstand
namelijk al 3-0 voor de gastheren. In het
eerste half uur wist HOVC de rijen nog
redelijk gesloten te houden. In het laatste
kwartier echter, sloeg de thuisclub echter
keihard toe. Tim Sanders maakte in het laatste
kwartier van de eerste helft een loepzuivere
hattrick: 3-0. Ook na de rust bleef het
vuurwerk bewaard tot het laatste kwartier.

Kevin Hofman tekende in de 75e minuut
namelijk voor de 4-0 en vijf minuten later
bepaalde opnieuw Hofman de tussenstand op
5-0. In de laatste vijf minuten deed HOVC
nog wel iets terug. Eerst maakte Jelle Siekman
de 5-1 en in de slotminuut maakte een speler
van Helpman een eigen doelpunt: 5-2. Bij
HOVC kregen Frank Fokke en Mark Weering
de gele kaart voorgeschoteld. (Week in Week
uit/Vincent Muskee)
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Jaarvergadering en Muziek op drift bij
Nutsdepartement Gieten e.o.
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Exloër Keitjes viert eerst lustrum
‘Rode wangen van de advocaat met slagroom’

Het Nutsdepartement Gieten e.o. houdt op donderdag 27 oktober haar volgende
bijeenkomst die wordt gehouden bij café Veninga in Gieten, aanvang 20.00 uur.
Na een kort zakelijk gedeelte
(jaarvergadering) neemt het duo Tsjirmerij
ons mee op wereldreis. Het duo Tsjirmerij
bestaat uit Bert Otten en Bert Dopstra.
Bert Otten met o.a. zang, accordeon en
cajunharmonica en Bert Dopstra met
o.a. zang, gitaar,mandoline bodhran en
percussie. Het is een muzikale reis door
onze historische zeilvaart. In vier periodes
(De Hanzetijd, de Gouden Eeuw met de

VOC en WIC naar Oost en West Indië,
de palingvaart op Engeland en de massa
emigratie naar de USA) zien en horen we dat
zeelui door al dat heen en weer varen een
hele cultuuruitwisseling hebben veroorzaakt.
Een kruisbestuiving van elkaars zang en
muziekgeschiedenis is het resultaat. Muziek
en zang worden ondersteund door een
diapresentatie.

Bij de Exloërkeet in de boswachterij Exloo-Odoorn

Paddenstoelwandeling voor kinderen
vanaf 5 jaar

IVN Borger-Odoorn organiseert op zondag 23 oktober een paddenstoelwandeling
voor kinderen vanaf 5 jaar. De excursie is bedoeld voor kinderen van de basisschool
dus tot ongeveer 12 jaar. De kinderen en eventueel hun ouders of grootouders
verzamelen om 10.00 uur bij de Exloërkeet in de boswachterij Exloo-Odoorn. De
Exloërkeet is vanuit Exloo en Ees bereikbaar door de weg door het bos te volgen
en te parkeren op de parkeerplaats bij het Hunebed D30. Vandaar is het een klein
stukje lopen naar het verzamelpunt, de keet in het bos. Om 11.30 uur is de excursie
afgelopen.
Drie IVN gidsen nemen de kinderen mee
op een ontdekkingstocht door het bos.
Samen op zoek naar paddenstoelen. Met een
spiegeltje kijken hoe de onderkant van een
paddenstoel eruit ziet. Zie je verschillen bij
de verschillende soorten en kun je de soort
vinden op de zoekkaart? Als je al een telefoon
of fototoestel hebt neem die dan mee. Van

paddenstoelen kun je mooie foto's maken.
Er zijn grote paddenstoelen en hele kleintjes
en ze zijn heel belangrijk voor het bos.
Zonder paddenstoelen geen bos. Kortom
over paddenstoelen valt heel veel te vertellen.
Na afloop van de excursie weet je alles over
paddenstoelen.

Foto’s: Herman van Oost
Feest in het dorpshuis in Exloo, afgelopen vrijdag. Toen namelijk vierde Exloër
Keitjes het eerste lustrum. Nadat de Zonnebloem gestopt was, sprong Exloër Keitjes
hier op in. De groep, want het is geen vereniging met een lidmaatschap, houdt zes
keer per jaar een activiteit voor ouderen en minder valide mensen in Exloo. ‘Toen
Zonnebloem stopte, hoorden ik, Marga en Alie heel vaak ‘dat er helemaal niets meer
voor deze doelgroep in het dorp te doen was’, vertelt Dini Hogerdijk. ‘Mensen zaten
maar thuis, te wachten of er een keer iemand langs kwam. Vervolgens hebben wij
besloten om Exloër Keitjes in het leven te roepen.’

Drenthe bouwt 13.000 woningen tot 2030
Optreden kinderen gymnastiekvereniging
Vrijdag werd uitgebreid stilgestaan bij het
5-jarig bestaan. Dat gebeurde op de vaste
locatie, in het dorpshuis in Exloo. ‘Elk jaar
organiseren we zes keer een activiteit. Drie
keer vindt dit plaats in Exloo, drie keer buiten
het dorp’, zegt Dini, die liefst 36 mensen
mocht verwelkomen op het jubileumfeest.
‘Het was weer ouderwets gezellig. We hadden
het dorpshuis mooi versierd, er was gebak en
kinderen van de gymnastiekvereniging gaven
een optreden. Er was dans en er was een
verloting. Toen de mensen naar huis gingen,
kregen ze ook allemaal nog een presentje van
ons’, zegt Dini. ‘De meeste mensen hadden
toen rode wangen van de advocaat met
slagroom’, lacht Hogerdijk.

Tot 2030 kan de provincie Drenthe samen
met de gemeenten en woningcorporaties
13.000 woningen bouwen. Dit aanbod van
de provincie aan het Rijk is op 13 oktober
akkoord bevonden en ondertekend door
gedeputeerde Hans Kuipers van provincie
Drenthe en minister De Jonge van
Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening
(VRO).
Het Rijk zet zich via de Nationale Woon- en
Bouwagenda (NWBA) in voor het versneld
aanpakken van het woningtekort. Hiervoor
heeft het Rijk nu afspraken gemaakt
met de provincies. In deze zogenaamde
prestatieafspraken geven de provincies aan
hoeveel woningen er tot 2030 gebouwd
kunnen worden. De provincies maken op
hun beurt regionale prestatieafspraken
(woondeals) met de gemeenten. Hierin staan
afspraken over de te realiseren woningen in
de komende tien jaar.
Op 1 juni 2022 had de provincie Drenthe
een voorlopig bod gedaan. Vervolgens
hebben de gemeenten in samenwerking met
de corporaties en de provincie Drenthe een
realiteitscheck uitgevoerd op de woonplannen
om te komen tot een definitief bod. Deze
check gaf per gemeente inzage in wat er aan
woningbouwplannen op stapel staat, maar
ook welke risico’s en knelpunten de realisatie
mogelijk onder druk zetten.
Het definitieve bod bestaat nu uit drie lagen.
In de provincie Drenthe kunnen tot 2030

13.000 woningen worden gebouwd met
de reguliere ondersteuning van het Rijk.
Gedeputeerde Hans Kuipers: ‘Als het Rijk
ons extra ondersteunt kunnen in de provincie
Drenthe tot 2030 18.800 woningen worden
gebouwd. Het gaat dan bijvoorbeeld om
bijdragen aan onrendabele toppen en om
andere randvoorwaarden, zoals een goede
ontsluiting via de weg en het spoor.’ Indien
het Rijk besluit tot forse extra investeringen
conform het Deltaplan Noordelijk Nederland
in mobiliteit en werken, kunnen langjarig,
ook na 2030, tot 45.000 woningen worden
gerealiseerd. Kuipers: ‘Als provincie willen we
de wederkerigheid van de afspraken borgen.’

Rond de veertig mensen
De bijeenkomsten zijn altijd gezellig. ‘Mensen
gaan met elkaar aan de klets en er ontstaat
een band. Dat is prachtig om te zien. Als
we een activiteit hebben, dan benaderen
we de mensen altijd zelf. Dan gaan we bij
ze langs en vertellen we wat we gaan doen.
We proberen het de mensen zo gemakkelijk
mogelijk te maken. Zijn ze slecht ter been,
dan halen we de mensen gewoon op en
brengen we ze weer thuis. Vrijdag was er
iemand die af wilde zeggen omdat het
regende. Een van ons is toen meteen in de
auto gestapt. En zo proberen we mensen – er
zijn vaak rond de veertig mensen- elke twee
maanden gewoon een leuke dag te bezorgen.’
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Natuurbeleving door de lens bij het
Boomkroonpad in Drouwen
De herfstperiode is altijd bijzonder. De bladeren hebben weer tal van kleuren en
paddenstoelen schieten uit de grond. Ga mee met onze gidsen om samen uw
herfstfoto’s nog mooier te maken.
Iedereen heeft wel een camera. Een
spiegelreflex met verschillende lenzen of een
iets simpeler camera of juist gewoon een
camera op je telefoon. We maken allemaal
vele foto’s per jaar. Heb je wel eens nagedacht
hoe je je foto’s net even specialer kan maken?

We beginnen vroeg in de ochtend, want
het licht is dan op zijn mooist om foto’s te
maken. De foto-excursie is geschikt voor alle
type camera’s en telefoons.

Informatie
De foto- excursie vindt plaats op 23
Vanuit een andere hoek, spelen met licht.
oktober. De wandeling start om 9:00 uur bij
Onze gidsen gaan met jou een wandeling
Buitencentrum Boomkroonpad en duurt
maken door het prachtige gebied van
ongeveer 3 uur. De kosten zijn € 17,50 voor
De minister van VRO vraagt de provincie
boswachterij Gieten – Borger. We beginnen
volwassenen. Dit is incl. een kop koffie/thee
om met gemeenten en desgewenst ook
met een korte uitleg over techniek en dan
bij terugkomst. Graag vooraf aanmelden via;
met corporaties te komen tot regionale
gaan we wandelen. Tijdens de wandeling gaan www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad.
prestatieafspraken (woondeals). De
we mooie plekken zoeken om te fotograferen. Plaats: Buitencentrum Boomkroonpad,
minister vraagt elke regio te werken aan een
We komen door een gevarieerd gebied en
Steenhopenweg 4, 9533 PN in Drouwen.
aandeel van 60% betaalbaar, waarvan 30%
Voor meer informatie en overige activiteiten
corporatiewoningen. In Drenthe gaat het om tijden de herfst is er genoeg om mee te
oefenen.
kunt u kijken op www.staatsbosbeheer.nl/
drie regio’s. De provincie werkt toe naar de
boomkroonpad of neemt u contact op via
ondertekening van de woondeals in december
0592 - 37 73 05.
2022.
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Tuin & Hof in Borger: volop in beweging

‘We proberen het de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken’
Dat Tuin & Hof in Borger dé specialist is op het gebied van lifestyle en groen, advies en
ontwerp is ondertussen genoegzaam bekend. Tuin & Hof heeft echter nog veel meer te
bieden, in de vorm van bijvoorbeeld een ongekende service. ‘We proberen het de klant
echt zo gemakkelijk mogelijk te maken’, vertelt medewerker Carina.
Klant is koning
Heb je even geen inspiratie? Dan moet
je vooral eens binnenwandelen bij Tuin
& Hof in Borger. Dan komt de inspiratie
je spreekwoordelijk tegemoet. De shop
is buitengewoon sfeervol ingericht en de
klantvriendelijkheid doet de rest. ‘Het zijn
de kleine dingen die het vaak doen’, weet
Carina uit ervaring. ‘Kopen mensen hier
iets, dan brengen wij die spullen naar de
auto. We zijn erg service- en klantgericht.
Hebben mensen thuis al spullen en willen
ze er iets leuks mee doen, dan nodigen
we ze uit om die spullen mee te nemen
naar de winkel. We hebben een bloemist
die bijzonder creatief is en die overal iets
leuks en bijzonders van kan maken. Heb
je problemen met de kleuren? Dan komen
we bij je thuis langs om je te helpen bij het
creëren van een gezellige sfeer. De klant is
hier nog echt koning’, weet Carina.
Totale plaatje
Tuin & Hof bestaat al ruim vijftien jaar
in de vorm van het hoveniersbedrijf, de
winkel opende zes jaar geleden de deuren.
‘Daardoor kunnen we het totale plaatje bieden. Zo kunnen wij als geen ander binnen
met buiten verbinden. We gaan hier ook
nadrukkelijk met de tijd mee. Zo bieden we
bijvoorbeeld steeds meer zijdebloemen,
iets waarvoor steeds meer mensen kiezen.
En zo moet je steeds meebewegen met de
vraag vanuit de markt.’

worden. Het is bovendien de bedoeling
dat we binnenkort weer beginnen met het
aanbieden van workshops. Mensen kunnen
op vrijdagavond 28 oktober kennismaken
met ons aanbod en zich dan ook meteen
opgeven. We zijn heel erg blij dat we de
workshops weer kunnen verzorgen. Vanwege corona lag dit helaas twee jaar stil’,
vertelt Carina.
Bingo
Om alvast in de agenda te noteren is zeker
ook de bingo die bij Tuin & Hof in Borger
gehouden wordt op 25 november (inloop

vanaf 19.30 uur). ‘We gaan weer een
geweldige bingo organiseren met prachtige prijzen uit de winkel en natuurlijk een
hapje en een drankje. Nu al hebben zich
veertig mensen opgegeven en we hopen
dat we uiteindelijk 150 mensen mogen
begroeten.’
Tuin & Hof is gevestigd aan De Baander 2
in Borger en is telefonisch bereikbaar via
0599-724808. (Week in Week uit/Vincent
Muskee)

COLOFON
Uitgever:
Tuin & Hof in kerstsfeer
Ondertussen mogen inwoners van Borger en wijde omgeving zich alvast weer
verheugen op Tuin & Hof in kerstsfeer.
‘Op vrijdagavond 28 oktober openen we ’s
avonds van 18.00 uur tot 22.00 uur volledig in kerstsfeer. Zaterdag zijn we dan open
van 09.00 uur tot 17.00 uur en we zijn ook
zondag 30 oktober van 12.00 uur tot 17.00
uur geopend. De winkel zal onherkenbaar
zijn en volledig in de kerstsfeer ingericht
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Wijk Isolatie in Nieuw-Buinen

Dé gecertificeerde specialist in isoleren!

Vier jaar geleden startte Mares Wijk uit Onstwedde zijn eigen bedrijf: Wijk Isolatie. Aanvankelijk was de onderneming gevestigd in Gasselte, maar sinds enige tijd vind je Wijk
Isolatie in Nieuw Buinen. In de afgelopen vier jaar heeft Wijk Isolatie zich ruimschoots
bewezen als dé specialist op het gebied van isoleren. Het bedrijf is gecertificeerd en
ondertussen werken er al tien mensen bij het groeiende bedrijf. ‘ Ik ben inderdaad trots
op het bedrijf. Het is snel gegaan en we hebben het hier heel erg druk’, zegt Wijk, die
ondertussen al prachtige toekomstplannen heeft.
Kwaliteit staat altijd voorop
‘We zijn specialist op het gebied van
spouwmuur-, vloer-, bodem- en dakisolatie’, vertelt Wijk. ‘We doen in principe alles
zelf en proberen zo weinig mogelijk uit
te besteden. Kwaliteit staat bij ons altijd
voorop en we doen ons werk voor een
eerlijke prijs. Isoleren is op dit moment
inderdaad steeds vaker onderwerp van gesprek. Dat merken we hier ook. We werken
voor de particulier en dan vooral regionaal,
dus vooral in Groningen en Drenthe. Mijn
doel op de korte termijn is om vier ploegen
op de weg te hebben vanuit Nieuw Buinen.
Later zou ik graag nog een extra vestiging
openen in Friesland. Ja, die plannen zijn
zeker concreet’, laat Wijk trots weten.

Succesverhaal
Het succesverhaal van Wijk Isolatie is best
opmerkelijk. Mares begon alleen, als zzp’er.
Vervolgens ging het heel erg snel. ‘Zeker
door positieve mond-tot-mondreclame
hebben we het eigenlijk vanaf het begin
heel erg druk gehad. Dat zegt zeker iets
over de kwaliteit die we leveren. Natuurlijk
kan iedereen een foutje maken, wij lossen
dit echter altijd samen met onze klanten
op. Wat dat betreft staan bij Wijk Isolatie
klanten en zeker ook het personeel echt op
de eerste plaats.’
Volledig gecertificeerd
Mares Wijk is er bijzonder trots op dat zijn
bedrijf volledig gecertificeerd is en dat de
agenda steeds goed gevuld is. ‘Het is best

een stap geweest. Zo ineens ben je ondernemer. Dat is in de eerste plaats vooral
heel hard werken en door het stof gaan.
Daar word je echter alleen maar sterker
van’, zo weet Wijk uit ervaring.
Wijk Isolatie is gevestigd aan de

Zuidelijke Tweederdeweg 20 in
Nieuw-Buinen. Het bedrijf is telefonisch
bereikbaar via 06- 26 72 84 57. Zie ook de
website www.wijk-isolatie.nl. (Week in Week
uit/Vincent Muskee)
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Drukkerij Zwinderman in Gieten

‘Als iets maar vlak is, kunnen we alles drukken’
Als er nou één ondernemer is met passie dan is het wel
Edwin Zwinderman van Drukkerij Zwinderman in Gieten.
Bevlogen praat hij over de verschillende onderdelen van
zijn drukkerij. In een tijd waarin de online concurrentie
toch heel behoorlijk is, houdt Drukkerij Zwinderman het
hoofd fier boven water. ‘Wij hebben toegevoegde waarde’, weet Zwinderman. ‘Dat zit ‘m in kleine dingen als het
controleren van drukwerk bijvoorbeeld en het geven van
advies. Moet er toch nog iets aangepast worden, dan kan
dat bij ons altijd nog. Bovendien heb je bij ons de zekerheid dat een bestelling altijd op tijd geleverd wordt.’
Dienstverlening uitgebreid
Wat voor een drukkerij zeker ook belangrijk is, is om met
de tijd mee te gaan. Stilstand is achteruitgang. ‘Wij hebben
onze dienstverlening al behoorlijk uitgebreid. We luisteren
goed naar signalen uit de markt. Zo kun je bijvoorbeeld
ook prima bij ons terecht voor perfect fotobehang, iets dat
zeker ook voor de zakelijke markt erg aantrekkelijk kan zijn.
Over de zakelijke markt gesproken; we doen tegenwoordig
ook veel met textieldoek, zowel verlicht als onverlicht. Dit
doen we heel veel voor bedrijven. Textieldruk kun je wel
zien als het ‘nieuwe reclamebord’. Dergelijke doeken zijn
ook zeer geschikt voor buiten’, weet Zwinderman.
Bijzondere gebeurtenis
Dat wat Drukkerij Zwinderman altijd al deed, doet het nog
steeds. ‘Ik zeg vaak: als het maar vlak is, dan kunnen wij het
drukken. We doen nog steeds druk- en kopieerwerk, we
zijn het adres voor textieldrukken en je kunt bij ons ook al
aankloppen voor het design van bijvoorbeeld stickers en
reclame. Natuurlijk zijn we ook nog steeds het vertrouwde
adres voor textieldruk. Voordeel is dat je hier ook gewoon
één shirt kunt laten bedrukken, bijvoorbeeld ter ere van
een bijzonder gebeurtenis of mijlpaal.’
Verzorgingsgebied is groter geworden
Drukkerij Zwinderman denkt in oplossingen. Die proactieve aanpak sorteert effect. ‘Er zijn in de loop der jaren
tal van drukkerijen verdwenen. Vijftien jaar geleden had
je hier in de buurt zomaar zestig drukkerijen. Als daar nog
vijftien van over zijn, is dat veel. Mede daardoor is ons
verzorgingsgebied steeds groter geworden. We hebben nu
ook klanten uit Emmen, Groningen en Ter Apel, om maar
wat te noemen. Ook onze webwinkel doet het erg goed.
We krijgen bestellingen binnen uit heel het land’, weet
Zwinderman.
Fotobehang
Om steeds op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, bezoekt Zwinderman elke beurs en neemt hij
ruim de tijd voor vertegenwoordigers. ‘Zo weet ik steeds
wat er op de markt speelt. Zo werden we enkele jaren
geleden al gewezen op de opmars van fotobehang bijvoorbeeld. Ik ben dat nooit verheten en ben trots dat we op dat
gebied nu ontzettend veel mogelijkheden hebben’, zegt
Zwinderman, die drukt voor theaterproducties, bedrijven
maar ook in kleinere oplage en dus eigenlijk voor iedereen
die iets wil laten bedrukken.
Uitbreiding
Het toch al grote bedrijfspand van Drukkerij Zwinderman

staat vol met de meest geavanceerde apparatuur. Het
heeft er alle schijn van dat het toch best royale pand wat te
klein wordt. ‘Daar denk ik zeker over na. Ik heb de ambities
om te groeien. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het bedrijfspand in de toekomst verder uitgebreid gaat worden.’

Drukkerij Zwinderman is gevestigd aan de Bloemakkers 21
in Gieten. Het bedrijf is telefonisch bereikbaar via
0592 - 26 29 83. Zie ook de website zwinderman.nl.
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TendenZ Wonen in Gieten: sfeer en beleving!
Bij TendenZ Wonen in Gieten vind je de mooiste banken, relax fauteuils, kasten, boomstamtafels, stoelen,
verlichting, salontafels en accessoires en dat van merken
als BePure, Eleonora, Het Anker, Sevn, Easysofa en
By-Boo. TendenZ Wonen is echter vooral een zaak waar
sfeer en beleving voorop staat. Wie een bezoek brengt
aan de werkelijk prachtige zaak in Gieten, onderkent dat
meteen.
Ten voeten uit
Persoonlijke sfeer en beleving staan bij TendenZ dus op de
eerste plaats. Klanten kunnen altijd rekenen op de specialisten van TendenZ, die je prima kunnen ondersteunen bij
het stylen van jouw woning. De stylisten kunnen zelfs bij je
thuis langskomen om je te helpen. ‘Wij willen dat mensen
een bewuste keuze maken voor onze producten. Wij zijn
ook geen zaak die een bepaalde verkoop er doorheen
duwt. Integendeel zelfs. We vragen onze klanten om goed
na te denken. Past dat wat je wilt kopen wel in jouw huis.?
En als er twijfel is, dan geven we ze bijvoorbeeld gewoon
een meubel mee naar huis om te proberen.’ Het is TendenZ
ten voeten uit.
Fraaie showroom
De fraaie showroom in Gieten van ruim drieduizend vierkante meter voelt voor elke klant als een warm bad. ‘Onze
showroom is gezellig en sfeervol ingericht. Wij verkopen
hier niet zozeer meubels maar vooral beleving. We kleden
in de showroom kamers aan, waarbij we gebruik maken van
kleedjes en accessoires. Zo krijgen mensen ook een gevoel
bij de producten die we aanbieden. Wij willen niet alleen
een bank verkopen, maar wijzen ook op de mogelijkheden
om de bank heen.’
Nederlandse fabrieken
TendenZ doet vooral zaken met Nederlandse fabrieken. ‘Zo
kunnen we de levertijden nog korter houden. Alles duurt
tegenwoordig lang, terwijl ons doel juist is om mensen
zo snel mogelijk te laten genieten van hun meubels. We
beschikken overigens over een eigen bezorgservice en
monteren meubels bij de klant thuis, op de plaats waar de

meubels komen te staan.’ TendenZ doet er alles aan om de
klant tevreden te stellen. ‘Kopen mensen hier bijvoorbeeld
een bank, dan krijgen ze van ons het beste impregneermiddel gratis mee naar huis. Wij willen dat mensen zo lang mogelijk plezier hebben van hun aankoop. De service vinden
we heel erg belangrijk en daar doen we dan ook heel erg
ons best voor.’
Alle ruimte om inspiratie op te doen
Bij TendenZ moet iedereen zich meteen op zijn of haar gemak voelen. ‘Mensen kunnen hier ook komen om inspiratie
op te doen.

Wij geven mensen ook alle ruimte om rond te kijken. We
staan niet direct bij ze, maar bieden ze juist de kans om
inspiratie te vinden en te zoeken naar de voor hen beste
meubels. We zijn overigens ondertussen toch wel de nummer één van het noorden als het gaat om meubels van Het
Anker. En ook daar zijn we hier samen bijzonder trots op.’
TendenZ Wonen is gevestigd aan de Oelenboom 2D in
Gieten. Het bedrijf is telefonisch bereikbaar via
0592 - 26 19 56. Zie ook de fraaie website
www.tendenz-wonen.nl. (Week in Week uit/Vincent Muskee)
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De Graaf Waterontharders:
Hét adres voor wie wil verduurzamen

Steeds meer mensen ontdekken dat je met behulp van een waterontharder kunt verduurzamen. Dat geldt zeker als je kiest voor de
diensten van De Graaf Waterontharders en speciaal voor de waterontharders van Waterluxe. Wouter en zijn team kunnen je echt alles
vertellen over de voordelen van het gebruik van een waterontharder.
Ze hebben verschillende waterontharders op voorraad en ze beschikken ook nog eens over een eigen montageteam voor het plaatsen en
onderhouden van de waterontharders. Wie wil verduurzamen, die
doet er dus zeer verstandig aan om te kiezen voor de producten en
diensten De Graaf Waterontharders.
Duurzame oplossing tegen hard
water
De waterontharder heeft voor
Wouter en zijn team al lang geen
geheimen meer. Behalve dat je
door het gebruik van een waterontharder van Waterluxe nooit
meer kalkaanslag in de keuken en
badkamer krijgt en dat jouw apparaten veel langer meegaan, hoef
je ook veel minder vaak schoon te
maken. ‘Boven alles echter, is een
waterontharder een duurzame
oplossing tegen hard water’, weet
Wouter, die verder vertelt dat ook
het energieverbruik door het laten

plaatsen van een waterontharder
aanzienlijk terugloopt. En dat zal
zeker in deze tijd iedereen als
muziek in de oren klinken.
Waterontharders van Waterluxe
Zaken doen met De Graaf Waterontharders is bijzonder prettig.
Behalve de ervaring en de kennis
waarover het team beschikt, zijn
het stuk voor stuk specialisten.
‘Bovendien bieden we waterontharders van Waterluxe. Dit zijn
gewoon een van de betere waterontharders. Wij kunnen iedereen
bedienen. Onlangs hebben we

een aantal waterontharders
geplaatst bij voetbalvereniging
SJS te Stadskanaal. Ook zij wilden
graag verduurzamen en kwamen
zo bij ons terecht. Voordeel van
zaken met ons doen is behalve
het feit dat je bij ons kiest voor
kwaliteit, we de verschillende
waterontharders hier ook gewoon
op voorraad hebben. We kunnen
dus snel handelen’, vertelt Wouter
enthousiast.
Plaatsen en onderhoud
De Graaf Waterontharders heeft
het meer dan goed voor elkaar.
‘Kies je voor onze waterontharders, dan ben je altijd verzekerd
van onthard en dus zacht water.
Onze apparaten hebben een
volumeregeling. Zo ben je altijd
zelf de baas over het toestel,
zeker als het gaat om het moment dat er met zout gespoeld en
gereinigd moet worden. Je kunt
er bijvoorbeeld voor kiezen om
dit ’s nachts te doen. Zo weet je

altijd zeker dat je overdag altijd
over zacht water beschikt en dat
het spoelen bijvoorbeeld niet ten
koste gaat van de waterdruk als je
gaat douchen.’ Geen moeite is het
team van De Graaf Waterontharders teveel. ‘Ons team is opgeleid
om de ontharder van Waterluxe
te plaatsen. Bovendien plegen wij
ook onderhoud. Koop je bij ons
een waterontharder, dan krijg je
standaard vijf jaar garantie. Laat
je de waterontharder bovendien
om de twee jaar door ons onderhouden, dan verlengen we de
garantieperiode met nog eens vijf
jaar.’

kasten’ waren. Om die reden heeft
het apparaat voor mij en voor
ons team geen geheimen meer.
Waar ik over tien jaar met mijn
bedrijf sta? Dan wil ik in elk geval
nog gewoon actief zijn. Ik ben
iemand die kiest voor stabiliteit,
maar ik wil in de toekomst graag
nog groeien met mijn bedrijf. Wij
verkopen hier een van de betere
waterontharders, we hebben een
zeer hecht team en zitten hier op
een A-locatie.’

Stabiliteit
Wie het grote en keurige magazijn binnenloopt, ziet in één
oogopslag dat De Graaf Waterontharders de zaken meer dan
goed voor elkaar heeft. ‘Zelf ben
ik min of meer opgegroeid met
de waterontharder. Ik heb ze nog
meegemaakt toen het nog ‘koel-

Het bedrijf is telefonisch te
bereiken via 0599 - 72 41 50 en
info@ikwilgeenkalkmeer.nl.

De Graaf Waterontharders is
gevestigd aan de Loodzetter 5 in
Stadskanaal.

Zie ook de website
ikwilgeenkalkmeer.nl.
(Week in Week uit/Vincent Muskee)
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LeTec Nederland:

Hét adres voor het repareren van oppervlakken van leer, hout,
kunststof en aluminium
Als mensen om wat voor reden dan ook schade hebben aan oppervlakken van leer, hout, kunststof of aluminium, dan zijn ze vaak ten
einde raad. Dat dit helemaal niet nodig is, bewijst wel LeTec Schadeherstel, het bedrijf van ondernemer Jan van Oosten. Als geen ander
kan hij dergelijke oppervlakken prima herstellen. ‘We doen ons werk
voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Bovendien werken
we veel voor verzekeringsmaatschappijen. Onze eigen focus ligt
daarbij nadrukkelijk op leer’, zegt Van Oosten, die samen met zijn
zoon Youri en externe partijen steeds maar weer kwaliteit kan leveren en voor verbluffende resultaten kan zorgen.
‘Win bij schade altijd eerst advies bij ons in’
LeTec heeft de beschikking over
simpelweg de beste meubel
onderhoudsproducten. ‘Heb jij
een bankstel van leer en is die
beschadigd geraakt, dan hoef je
beslist niet meteen een nieuwe
bank te kopen. Het is veel verstandiger om eerst advies bij ons
in te winnen. In heel veel gevallen kunnen wij ervoor zorgen dat
de leren bank er weer als nieuw
uitziet. Klanttevredenheid is voor
ons het allerbelangrijkste.
De reparaties die we uitvoeren
doen we hier in Gasselternijveen,
terwijl we in Stadskanaal nog een
spuiterij hebben’, vertelt Van Oosten. ‘En als mensen ons inschakelen voor een reparatie aan de
bank, dan kunnen we meteen heel
de ban weer als nieuw maken. Het
zou natuurlijk zonde zijn dat de

bank er straks weer als nieuw uitziet, maar de vering bijvoorbeeld
versleten is’, weet Van Oosten.
Ook bij schade aan kunststof
kozijnen
Ook voor bijvoorbeeld schade aan
kunststof kozijnen, bijvoorbeeld
als gevolg van een inbraak, kun
je altijd aankloppen bij LeTec.
‘Mensen weten vaak niet dat je
bepaalde beschadigingen prima
kunt repareren. Wij kunnen ervoor
zorgen dat ook een kunststof of
een aluminium kozijn er weer als
nieuw uit komt te zien.’
Altijd de juiste kleur
Heb jij een beschadiging aan de
leren bank? ‘Wij hebben een perfecte onderhoudslijn en kunnen
de bank bijvoorbeeld weer prima
op kleur krijgen. We hebben standaard 46 kleuren in ons pakket
en als die kleur er toevallig niet

tussen zit, dan raden we mensen
aan om een stukje leer uit de
binnenkant van de bank te knippen. Stuur die naar ons op en wij
kunnen je alsnog de juiste kleur
bieden om zo de schade te herstellen’, zegt Van Oosten. Ondertussen doet ook de autobranche
niet zelden een beroep op LeTec
Nederland. ‘Dan moet je zeker ook
denken aan oldtimers. Ook als er

schade is aan de lederen delen
van een dergelijke auto kunnen
wij die vrijwel altijd oplossen.’
Vader Jan en zoon Youri werken
overigens prima samen. ‘We hebben allebei een eigen takenpakket
en gaandeweg zal het takenpakket van Youri alleen maar groter
worden. Ja, je zou kunnen zeggen
dat ik mijn opvolger opleid’, besluit Van Oosten.

LeTec, hét adres voor herstel en
advies bij inboedel- en opstalschade, is gevestigd aan de
Burgemeester van Royenstraat 12
in Gasselternijveen. Het bedrijf is
telefonisch bereikbaar via 0599
- 21 54 48. Zie ook de website
letecschadeherstel.nl en letecnederland.nl. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)
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LeTec Nederland in Gasselternijveen:
‘Ons specialisme is herstel van leer’
Wat veel mensen niet weten, is dat je een schade aan je leren bank, stoel of autointerieur gemakkelijk kunt laten repareren. LeTec Nederland in Gasselternijveen is
specialist in leerschade. Wie leer laat herstellen, heeft weer een zo goed als nieuw
product en hoeft geen nieuw item aan te schaffen.

het leer of slijtplekken kan LeTec een
oplossing bieden. Na een behandeling
van LeTec ziet het leer er weer zo
goed als nieuw uit.

Door Eline Lohman
LeTec verricht allerlei werkzaamheden
op leergebied: het repareren van leer op
meubelen en op de bekleding van auto’s,
bijvoorbeeld wanneer er een gaatje van
een sigarettenpeuk in zit of wanneer er
een scheurtje ontstaan is in het leer van
een bankstel. Ook voor kleurverandering in

Jan van Oosten van LeTec, dat staat
voor LeerTechniek: “Wij doen met
ons bedrijf alles op het gebied van
oppervlakteherstel. Met de focus op
leer. Wij werken veel voor verzekeringsmaatschappijen, maar zeker ook voor
particulieren. Als we aan de slag gaan met
leerherstel, dan halen we het product vaak
bij mensen thuis op en brengen we het
naar onze werkplaats in Gasselternijveen.”
In oktober 2013 begon Jan met LeTec -dat
ook een webshop met onderhoudsartikelen
voor lederen producten heeft- en sindsdien
kan hij zeggen dat het specialisme dat Jan
en collega’s kunnen bieden, de grootste
kracht is van het bedrijf.

“Alles dat wij doen,
is gespecialiseerd
werk. Wij hebben
de juiste kennis
in huis en dat
zie je terug in de
werkzaamheden
die we uitvoeren.
De reparaties die
wij uitvoeren,
zijn van een heel
hoog niveau. De
kwaliteitseisen zijn
dan ook erg hoog.”
Jan merkt dat
steeds meer
mensen kiezen
voor herstel in
plaats van nieuw
kopen. “Ons hart
ligt echt bij leer en
we zijn er dan ook
blij mee dat we mensen kunnen helpen met
lederen producten een tweede leven te
geven. Er wordt steeds vaker gekozen voor
repareren in plaats van vervangen. Het is
een heel goede optie om voor herstel van
leer te kiezen en ik merk dat veel mensen

dat niet weten. Het scheelt niet alleen
een investering in een ander product,
maar je kunt ook langer met je favoriete
lederen artikelen doen. Want zeg nou zelf:
is het niet zonde als je een bank van vele
duizenden euro’s hebt gekocht en er zit op
een gegeven moment een scheur of
gat in het leer? Na herstel kun je er
weer prima mee uit de voeten.”
Zie www.letecschadeherstel.nl
of voor de webshop
www.letec-nederland.nl

BOUWEN & WONEN | OKTOBER 2022

18

19

BOUWEN & WONEN | OKTOBER 2022

Bestrating.nl

‘Onze klantenkring wordt steeds groter’
Particulieren, hoveniers, gemeenten en aannemers. Allemaal doen ze zaken met Bestrating.nl in Assen. Bestrating.nl biedt dan ook simpelweg alles voor de complete
tuin. Onderscheidend is zeker de zeer fraaie en grote
showtuin van vijfduizend(!) vierkante meter, waar je de
beste en mooiste bestrating, schuttingen, tuinhuisjes,
overkappingen en andere tuinideeën met eigen ogen kunt
zien en voelen. ‘Onze klantenkring wordt steeds groter’,
vertelt Jarnick Meijeringh tevreden. Reden om tevreden
achterover te leunen is dat overigens niet. ‘We blijven
steeds bezig. ‘Zo willen we bijvoorbeeld nog meer gaan
doen met keramische tegels voor binnen en buiten’, belooft Meijeringh.
‘Alles wat met steen te maken heeft’
‘In de kern hebben we hier alles wat met steen te maken
heeft’, vervolgt Meijeringh, die zelf de showtuin ook als
pronkstuk van het prachtige bedrijf noemt. ‘Verder staan
we bekend om ons zeer brede aanbod, onze voorraden en
zeker ook om de service die we bieden. Mensen komen
hier graag. Wij nemen altijd de tijd voor onze klanten
en hebben aandacht voor hun ideeën en wensen’, weet
Meijeringh, wiens vader en oom het bedrijf oprichtten; zelf
is hij nu twee jaar fulltime actief binnen Bestrating.nl. ‘Als
klanten hier komen, dan hopen we altijd dat ze naar huis
gaan met hun droomtuin. We zijn er overigens voor alle
doelgroepen. Je kunt het wat dat betreft zo goedkoop of
duur maken als je zelf wilt.’
Extra aandacht voor keramische tegels
De komende tijd zal bij Bestrating.nl extra aandacht
besteed worden aan de keramische tegel. Deze tegel is er
voor binnen en buiten. ‘De keramische tegel is niet alleen
heel erg mooi, het is ook een kleur- en krasvaste tegel. Kies
je voor keramische tegels buiten en zijn die tegels goed
ingevoegd, dan krijg je nooit meer te maken met onkruid.’

‘Onze klantenkring groeit’
Mensen besteden steeds meer aandacht aan de tuin. Zeker
na de uitbraak van corona. ‘Dat merken we echt. Mensen
genieten meer van hun eigen tuin en willen dan vooral
genieten van een mooie tuin. En een mooie tuin kun je hier
vinden. Behalve dat we alleen de beste producten leveren,
kunnen we ook voor de aanleg zorgen. Daarvoor hebben
we een zeer breed netwerk met diverse goede externe
partijen opgebouwd’, zegt Jarnick. Meijeringh is terecht
trots op het bedrijf. ‘Wij zijn hier allemaal trots op wat hier

nu staat. Onze klantenkring groeit en mensen komen zeker
niet alleen uit Assen of directe omgeving. Mond-tot-mondreclame brengt ons veel. Uitbreiden? Voorlopig zitten we
hier prima. Zeker in de wetenschap dat er nog veel nieuwbouw gepleegd gaat worden in deze omgeving. Binnen ons
aanbod proberen we uiteraard wel steeds te innoveren.’
Bestrating.nl is gevestigd aan de Korenmaat 18 in Assen.
Het bedrijf is telefonisch bereikbaar via 0592 - 31 51 08.
Zie ook de website Bestrating.nl.
(Week in Week uit/Vincent Muskee)
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Mooi thuis in huis met Decokay in Winschoten en
Nieuw-Buinen
ook met het eigen kassa- en facturatiesysteem. Doordat deze zaken allemaal centraal
geregeld zijn blijft er voor de ondernemers
zoals Bram en Ineke meer tijd over die ze
daadwerkelijk op de winkelvoer, mét hun
klanten, kunnen doorbrengen.
‘Mooi thuis in huis’ is de slogan van Decokay. Als het gaat om de aankleding van je
huis, wil Decokay dé plek zijn. Van verf en
behang tot gordijnen, vloeren en zonwering. Je vindt er alles dat ervoor zorgt dat jij
je ook echt thuisvoelt in je eigen huis.
Goede en persoonlijke service is voor Bram
en Ineke erg belangrijk, ze staan voor je
klaar met advies en kunnen je volledig
ontzorgen door de klus bijvoorbeeld door
eigen stoffeerders voor je uit te voeren.
En wil je een specifieke kleur verf op de
wand? Met de moderne mengmachines zorgen ze ter plekke dat je de juiste tint krijgt.
Wil je een aantal van onze behangboeken
mee naar huis om daar nog eens rustig
te kijken alvorens je een keuze maakt?
Ook dat kan. En de adviseurs van Decokay
geven je graag advies over hoe je een strak
behangen muur zonder bobbels krijgt!
Veel mensen hebben de zomermaanden gebruikt om binnenshuis te klussen en ook de
komende maanden lenen zich daar nog steeds prima voor. Klussen kun je immers het
hele jaar door en ben je zelf niet zo handig? Dan laat je het toch gewoon door een van
de stoffeerders van Decokay doen?
Bram Oldenburger en zijn echtgenote Ineke
Breedveld runnen samen de Decokay winkels in Winschoten en Nieuw-Buinen. Ze

sloten zich 6 jaar geleden bij deze winkelformule aan, een beslissing waarvan ze nog
geen dag spijt gehad hebben. De winkel

in Winschoten bestaat al 26 jaar en die in
Nieuw-Buinen zelfs al 28 jaar en door zich
aan te sluiten bij Decokay hebben Bram en
Ineke hun winkels naar een hoger niveau
getild. Decokay is specialist op het gebied
van verf- wand-, vloer- en raambekleding.
Decokay ondersteund Bram en Ineke niet
alleen in de marketing van de winkels maar

Decokay Winschoten
Wilhelminasingel 89, Winschoten
Tel: 0597 - 41 39 83
www.decokaywinschoten.nl
Decokay Nieuw-Buinen
Noorderdiep 484, Nieuw-Buinen
Tel: 0599 - 61 23 04
www.decokayinekebreedveld.nl

Traprenovatie Zuidlaren maakt van elke trap een
blikvanger
De tijd dat de trap als noodzakelijk kwaad beschouwd
werd, ligt mijlenver achter ons. Steeds meer mensen ontdekken dat van elke trap een kunstwerk te maken is. Dat
ontdek je zeker als je zaken gaat doen met Traprenovatie
Zuidlaren. Dat wat jij in jouw hoofd hebt, kan Traprenovatie Zuidlaren realiseren. Je bent er aan het best denkbare
adres voor het bekleden van een bestaande trap met
overzettreden. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt
van treden met een CPL toplaag. Wie een bezoek aan de
showroom in Zuidlaren brengt, ontdekt de mogelijkheden
en maakt kennis met een zeer professionele en ervaren
onderneming.
Pure kwaliteit
Kies je voor de diensten van Traprenovatie Zuidlaren, dan
krijg je niet alleen een zeer fraaie trap. Je krijgt namelijk
ook een zo goed als onderhoudsvrije trap die eenvoudig
schoon te maken is. In de overzettreden zit standaard
antislip en kies je voor een trap van Traprenovatie Zuidlaren, dan kun je standaard rekenen op twaalf jaar garantie. ‘Daarmee bewijzen we dat je bij ons kiest voor pure
kwaliteit’, zegt eigenaar Derrick Runhart. Die kwaliteit zit in
de kwaliteit van de materialen die gebruikt worden en in
het eigen montageteam waarover Traprenovatie Zuidlaren
beschikt.
Perfect afgewerkte trap
Traprenovatie Zuidlaren levert je altijd een perfect afgewerkte trap. Behalve de treden worden ook de stootbanden en de onderlijsten niet vergeten, iets dat ook geldt
voor de ‘wangen’ van de trap. Daarbij levert Traprenovatie
Zuidlaren altijd maatwerk. Je kunt er prima terecht voor
zowel dichte als open trappen en ook als jij graag ledverlichting verwerkt wil zien in de trap ben je in Zuidlaren aan
het beste adres.
‘We doen het hier samen’
Zoals gesteld kan Traprenovatie Zuidlaren met zo goed

als elke trap uit de voeten. Er kan over de lijmresten heen
gewerkt worden en door het maatwerk dat geleverd kan
worden krijg je altijd zeer strakke treden. ‘Natuurlijk komen
we als mensen een bepaald idee in hun hoofd hebben bij
de mensen thuis. Daar kijken we naar de trap en bespreken we vervolgens wat de mogelijkheden zijn. Daardoor
kunnen wij altijd maatwerk bieden. En mochten mensen
graag willen zien en voelen wat de mogelijkheden zijn wat
betreft materiaal en kleur, dan kunnen ze altijd op afspraak
een bezoek brengen aan onze showroom. Daarmee bieden
we ook extra service. In tegenstelling tot wanneer je online
zaken gaat doen, weet je bij ons wat je krijgt, kun je de
materialen zien en zelfs voelen en krijg je altijd deskundig
advies. Daardoor kunnen wij altijd net dat beetje extra bie-

den’, zegt Runhart, die het overigens liever over ‘wij’ dan
over ‘ik’ heeft. ‘Wij doen het hier samen, we vormen een
hecht team en zijn een bedrijf waar de lijnen kort zijn. De
trappen die we gerenoveerd hebben, zijn als het ware onze
ambassadeurs. En vergis je niet, ondanks de A-kwaliteit die
we bieden, kunnen we iedereen een prachtige trap aanbieden tegen een zeer scherpe prijs.’
Traprenovatie Zuidlaren is gevestigd aan Bolwerk 5A in
Zuidlaren. De showroom is op afspraak geopend
(050 - 260 02 14). Voor meer informatie kun je ook terecht
op de website traprenovatiezuidlaren.nl.
(Week in Week uit / Vincent Muskee)

