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Nieuwe fase voor TravelXL Reisburo Borger en Rolde
Annie Veenema en Hillie Harms geven 
het stokje over aan Marieke Veenema

Vaste gezichten voor de inwoners van Borger en Rolde en toch ook wereldreizigers. 
Gewone stervelingen zijn vaak of  het één of  het ander. Zo niet Hillie Harms 
en Annie Veenema. Ze begonnen hun reisbureau vanuit de Rabobank, die eind 
vorige eeuw nog reizen verkocht. In 2004 namen ze, min of  meer gedwongen, het 
heft in eigen handen. En daar hebben ze geen seconde spijt van gehad. Aan die 
ondernemersreis komt nu een einde. Maar stoppen met werken is niet het doel, 
als geen ander weten Annie en Hillie dat het in het leven om de reis gaat, niet om 
de eindbestemming. Marieke Veenema, al sinds haar afstuderen medewerker van 
TravelXL, neemt de dagelijkse leiding van de dames over.

“Ze gaan heus niet stoppen hoor, dat willen ze niet horen”, vertelt Marieke in het bijzijn 
van haar moeder en Hillie. Reizen is in het bloed gaan zitten en het organiseren is diep 
verankerd in hun dagelijks leven. Elke vakantie resulteert al gauw in het bedenken van een 
groepsreis en in het hoofd wordt al een reisvoorstel op maat gemaakt. Het is een manier 
van leven geworden. 

“Beide gaan we in loondienst bij Marieke. We vinden het nog veel te leuk.” Maar de nieuwe 
generatie met dezelfde voorliefde voor vakanties en het organiseren van reizen, werkt vanaf  
nu aan de toekomst van het reisbureau. “Ik ben echt wel blij dat ze nog blijven. Ze hebben 
zoveel ervaring. Daar profiteer ik natuurlijk alleen maar van”, aldus Marieke.

Lees verder op pagina 16!
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Autotestdag bij 
Autocentrum Borger
 
Traditioneel is er ook dit jaar weer een Autotestdag bij 
Autocentrum Borger. Aanstaande zaterdag bent u van 
harte welkom om uw auto gratis op 18 punten na te laten 
kijken.

U bent welkom vanaf  8.30 – 16.00 uur.  Zie ook de advertentie 
elders in deze Week in Week uit.

Special Egberts Fietsen in 
deze Week in Week uit
 
In het hart van deze Week in Week uit vindt u een 
4-pagina’s special van Egberts Fietsen in Borger.

Ook wordt u in de special o.a. geinformeerd over de ‘Gravel 
Thema-Avond’ die vrijdagavond in de zaak is.

9 November om 19.00 uur in Dorpshuis Exloo
Uitnodiging voor inwonersbijeenkomst 
Stichting Dorpsraad Exloo
 
Het bestuur van de Stichting Dorpsraad Exloo nodigt de inwoners van Exloo uit voor
een inwonersbijeenkomst.

Lees verder op pagina 37.

Revoort Slopen en Saneren 
in 2e Exloërmond viert 
25-jarig jubileum
Revoort Slopen en Saneren bestaat 25 jaar. Afgelopen 
vrijdag vierde Revoort samen met opdrachtgevers, 
leveranciers, partners en medewerkers een geslaagd 
jubileumfeest.
 

Lees verder op pagina 24.

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



Vergadering gemeenteraad
▶ Begrotingsraad 

donderdag 3 november, 16.00 uur,
 gemeentehuis Exloo

▶ Meer informatie: 
 www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad 
 Hebt u zelf geen internettoegang? 
 Dan kunt u bijvoorbeeld terecht in een 
 bibliotheek in de buurt.    

▶ Kijk of luister mee via 
 www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

▶ Inspreken? Neem contact op met de gri�  e  
 via gri�  e@borger-odoorn.nl of T 14 0591

% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad
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Contact
% Gemeente Borger-Odoorn

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

 @gemeenteBO

% Gemeentehuis 

Hoofdstraat 50, Exloo

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

Maak op tijd uw afspraak. Een afspraak 
maakt u via www.borger-odoorn.nl/afspraak 
of telefoonnummer 14 0591.

% Afvalbrengpunt 

Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

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

Afval & oud papier

Lees verder op pagina 4  %

’ Op zaterdag 5 november wordt oud papier 
 opgehaald in Drouwenermond, Eeserveen 
 en Odoornerveen.  

’ Deze week (31 oktober – 4 november) 
 wordt de grijze container geleegd. 
 Volgende week (7 – 11 november) wordt 
 de groene container geleegd.

% 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

’ Exloo en Odoorn | ¡ etspad gedeelte 
 tussen zwembad en komgrens van Odoorn  
 t/m medio november | nieuwe laag asfalt
  ¡ etspad voor ¡ etsers en brommers 
 gestremd, omleiding

Op www.borger-odoorn.nl/werk-aan-de-weg 
vindt u actuele wegwerkzaamheden en 
-afsluitingen in Borger-Odoorn, ook van 
andere wegbeheerders dan de gemeente.

%

Aan de slag met 
het groenbeleid, 
vul de vragenlijst in! 
De komende tijd gaan we aan de slag met 
een nieuw groenbeleid. We maken daar-
in bepaalde keuzes voor de aankomen-
de tien jaar. In de groenvisie staat hoe 
we omgaan met de planten en bomen in 
onze gemeente. We willen goed zorgen 
voor onze bomen. Ook onze bermen zijn 
belangrijk en het beleid daarover vernieu-
wen we ook. Als laatste gaan we ook nog 
een plan maken voor de invasieve soorten. 
Dat zijn planten zoals de bereklauw en de 
Japanse duizendknoop.  

Uw hulp is welkom! 
Omdat er keuzes gemaakt gaan worden, wil-
len we u om uw mening vragen. We hebben 
daarom een enquête die u in kunt vullen. Ook 
zullen we met deze vragenlijsten de dorpen 
ingaan. U kunt ons dus tegenkomen en we 
stellen het erg op prijs als u mee wilt werken. 
Op die manier krijgen we een groenvisie die 
ook past bij de wensen van onze inwoners. 

Meedenkers  
We bevragen natuurlijk niet alleen onze inwo-
ners. Er zijn veel meer groepen die van onze 
mooie gemeente gebruik maken. Toeristen 
genieten van ons landschap, inwoners recre-
eren of  sporten buiten en partnerorganisaties 
Staatsbosbeer, waterschap en LTO hebben 
vaak gedeelde belangen. Ook zij krijgen de 
gelegenheid om te vertellen wat voor hen be-
langrijk is. Op die manier hopen we een goed 
beeld te krijgen van de verschillende wensen. 

De vragenlijst is
te vinden op: 
www.borger-odoorn.nl/
groenvisie 

Doe een melding
Schade aan weg, lantaarnpaal, riool of groen? 
Afval niet opgehaald of last van zwerfvuil of 
plaagdieren? Meld het bij de gemeente!

% www.borger-odoorn.nl/melding

Gaat u verhuizen 
binnen de gemeente?

Kijk op www.borger-odoorn.nl/
verhuizen

%

Bomen kappen in 
Nieuw-Buinen
Begoniastraat
Wij kappen dit najaar diverse bomen aan de 
Begoniastraat en planten daarna nieuwe bo-
men. Het gaat om het gedeelte vanaf  de hoek 
van de Parklaan tot aan de Tweederdeweg 
(Noord). Van deze bomen (voornamelijk es-
sen) gaat de kwaliteit sterk achteruit. Voor de 
te kappen bomen is een kapvergunning ver-
leend. Wilt u meer weten?
Op www.borger-odoorn.nl/bomenkap 
vindt u de plankaart voor het kappen van de 
bomen.

Dwarskade/Verlengde Dwarskade
Aan de Dwarskade en de Verlengde Dwars-
kade wordt een deel van de lindenbomen sys-
tematisch verwijderd. De bedoeling is om het 
beeld van een dubbele bomenrij in stand te 
houden. De blijvende lindes krijgen door de 
kap meer ruimte om zich goed te ontwikkelen. 
Het gaat om het gedeelte van de Dwarskade/
Verlengde Dwarskade tussen de Papaverstraat 
en het Zuiderdiep en om het gedeelte van de 
Dwarskade tussen de Parklaan en de Jasmijn-
straat. Voor het dunnen van de bomenrij is 
een kapvergunning verleend.

%

Ondernemersbijeenkomst op 4 november 
in Drouwen 
▶ Voor ondernemers uit Drouwen, Drouwenermond, Drouwenerveen
 Bronnegerveen en Bronneger

De gemeente Borger-Odoorn blijft graag 
op de hoogte van de ontwikkelingen in het 
bedrijfsleven. Dit doen we onder andere 
via ondernemersbijeenkomsten. De eerste 
bijeenkomst is op vrijdag 4 november 
van 16.30 tot 18.30 uur in Café Aling-
hoek in Drouwen, voor de ondernemers 
daar uit de buurt. 

Tijdens de bijeenkomst kunt u kennis-
maken met de nieuwe wethouder On-
dernemerschap, Jeroen Hartsuiker. Ook 

informeren we u over diverse ondersteu-
ningsmogelijkheden, bijvoorbeeld bij 
verduurzaming. En er is gelegenheid om 
met ondernemers uit de buurt bij te praten 
onder het genot van een hapje en een 
drankje. Genoeg redenen om te komen 
dus. 

Komt u ook? 
Meld u aan (met bedrijfsnaam, naam, 
aantal personen) via 
ondernemen@borger-odoorn.nl.

Weten wanneer uw container 
wordt geleegd?

Gebruik de

Op de website www.mijnafvalwijzer.nl
staat op welke datum wij uw afval inzamelen. 
Ook kunt u uw afvalgegevens bekijken. 
AfvalWijzer hee¥  een app voor uw smartphone 
of tablet. Hiermee hee¥  u uw persoonlijke 
afvalinformatie altijd bij de hand!

Hoe werkt het?

▶ Ga naar de Google Play Store, de Appstore of 
 de Windows Store, zoek op ‘afvalwijzer’ en 
 download de app van Addcomm;

▶ Of ga naar de website www.mijnafvalwijzer.nl. 
 U kunt ook de QR code scannen;

▶ Vul uw postcode en huisnummer in. 
 U krijgt een overzicht van de dagen waarop 
 uw container wordt geleegd;

▶ Stel waarschuwingsberichten in. 
 U krijgt dan een dag voor de leging een 
 bericht welke container u de volgende dag 
 bij de weg moet zetten;

▶ Downloaden of printen? Klik op 
 de PDF-knop op de website om de 
 afvalkalender op te slaan of te printen.

Gebruik de

Weten wanneer uw container 

%

Drenthe bruist van de energie
Overal poppen acties op om samen 
energie te besparen én op te wekken. 
In deze tijd nog belangrijker dan ooit. 
Zelf  de mouwen opstropen, dat is ty-
pisch Drents. 
Die energie bundelen we op donderdag 
3, vrijdag 4 en zaterdag 5 november tij-
dens de Drentse Energie Driedaagse; 
drie dagen vol interessante activiteiten 
op het gebied van de energietransitie. 
De driedaagse vindt plaats tijdens de 
Nationale Klimaatweek.

Beleef  deze dagen mee! Breng op don-

derdag 3 november bijvoorbeeld een be-
zoek aan het grote Energie-voor-Drenthe 
Festival in Assen. Of  wat dacht u van 
aan de slag gaan met uw eigen buurt op 
zaterdag 5 november tijdens de Drentse 
Klimaatdag? Zo zetten we samen grote én 
kleine stappen op weg naar een duurzaam 
Drenthe. 
Meer weten over de Drentse Energie Drie-
daagse? Op www.energievoordrenthe.nl
vindt u het programma, informatie en in-
spiratie om zelf  aan de slag te gaan in uw 
buurt. En zet 3, 4 en 5 november in uw 
agenda, zodat u niks mist!

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

’ Ga naar www.borger-odoorn.nl/afspraak
’ Geef aan waarvoor u komt
’ Kies een beschikbare datum en tijd
’ Liever telefonisch? Bel dan T 14 0591

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

Elke dinsdag liggen extra 
exemplaren Week In Week Uit 
op de volgende adressen:
Bakkerij van Veenen, Exloër-
weg 8, Valthe. Slagerij Drent, 
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond. 
Hunzebergen,Valtherweg 36, Ex-
loo. Gemeentehuis, Hoofdstraat 50, 
Exloo. Tourist info, Hoofdstraat 
55a, 7875 AB Exloo. Spar, Hoofd-
straat 49, Exloo. Tankstation, 
Drentse Poort 1, Nieuw-Buinen. 
Gemeentehuis Aa en Hunze, Spie-
kersteeg 1, Gieten. Jumbo Abbas, 
Stationsstraat 37, Gieten. Tourist 
info, Hoofdstraat 24 a, 9531 AG 
Borger. Bruna, Grote Brink 3, 
Borger. AH, Hoofdstraat 35, 
Borger, Camping de 7 Heuveltjes, 
Odoornerstr. 25, Ees (bak) (alleen 
in de periode van 1 april t/m 15 
oktober), Camping Het Verlaat, 
Zuiderdiep 510, Valthermond 
(alleen in de periode van 15 maart 
t/m 15 oktober)
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Ep en Hennie Schimmel uit Borger 
zeventig jaar getrouwd
‘Je moet zorgen dat je gespreksstof houdt’

Burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn ging samen met zijn vrouw dinsdag 
op bezoek bij Ep (91) en Hennie Schimmel (89) in de Borgerhof  in Borger. Zij 
waren toen namelijk precies zeventig jaar getrouwd. Het huwelijksjubileum werd 
groots gevierd in de zaal van Borgerhof. ‘Het was echt prachtig. Onze zoon was er, 
de burgemeester en zijn vrouw, onze kleinkinderen, een zus en broers en neven en 
nichten. In totaal waren we met ongeveer twintig mensen. Het feest was zo leuk, dat 
we ‘s avonds de bingo maar een keer overslagen hebben’, vertelt Hennie.

‘Geven en nemen’
Ep en Hennie Schimmel wonen met veel 
plezier in de Borgerhof. Ze redden zich 
samen nog prima. ‘Wel gaan we sinds kort 
naar de zaal om te eten. Zo houden we wat 
meer energie over om andere leuke dingen te 
doen. In een relatie is het geven en nemen. 
Bovendien moet je elkaar op een goede 
manier vrijheid gunnen. We doen heel veel 
samen zoals gymnastiek, sjoelen en koersbal, 
maar mijn man kaart daarnaast ook nog 
eens veel’, vertelt Hennie. ‘Mijn man heeft 
wel drie weken geleden de auto weggedaan. 
Nee, dat vond hij niet moeilijk. Hij is lang 
vrachtwagenchauffeur geweest en in die 
periode ergerde hij zich wel eens aan die 
‘oude mensen’ op de weg. En dus vond hij 
het nu verstandig om zelf  de auto weg te 
doen’, lacht Hennie.

Dansavond in Ees
Lachen is belangrijk, net als praten. ‘Je moet 

elkaar echt wat gunnen. Zo heeft mijn man 
op de Grote Vaart gewerkt. Hij was dan een 
week van huis. Maar als hij dan thuiskwam, 
dan had hij echt heel veel te vertellen.’ Ep 
en Hennie ontmoetten elkaar 73 jaar gelden 
tijdens een dansavond in Ees. ‘Ik hield van 
dansen, Ep wat minder. Dat heb ik hem later 
wel geleerd.’ Met de gezondheid gaat het 
nog prima. ‘Je moet gewoon actief  blijven. 
En je moet vooral niet klagen. Wij hebben 
de afgelopen zeventig jaar ontzettend veel 
meegemaakt. Wij hebben ook heel moeilijke 
tijden gekend. We zijn echter altijd positief  
gebleven en hebben samen hard gewerkt. 
We hebben het nog steeds goed samen en 
genieten van wonen in Borgerhof. We redden 
ons zelf, maar als er iets is, dan staan de 
mensen hier meteen klaar. Ook de onderlinge 
sfeer hier is prima. Wij vermaken ons hier 
nog heel erg goed.’ (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Dorpshuis Exloo gaat maaltijd bereiden 
voor de opgevangen vluchtelingen in Exloo
Op 18 november a.s. worden de 24 opgevangen vluchtelingen achter de sporthal Exloo 
en de 9 die verblijven op camping Exloo uitgenodigde voor een warme maaltijd in het 
Dorpshuis. Ze worden om 16.00 uur verwacht en welkom geheten door het bestuur van 
het Dorpshuis.

Op de gehouden inloopavond, waar de 
inwoners van Exloo de informatie over de 
komst hebben gehoord, bleek dat veel van 
de aanwezigen spontaan bereid waren iets te 
ondernemen voor deze groep mensen. Het 
bestuur van het Dorpshuis roept vrijwilligers 
op via mail info@dorpshuisexloo.nl of  
telefoonnummer 06-30 71 77 90 zich te 
melden om op deze dag (een deel ervan) te 

helpen met allerlei zaken die verband houden 
met deze maaltijd. Op 16 november om 19.30 
uur zal er in het Dorpshuis vooroverleg zijn 
om tot een goede taakverdeling te komen 
die ertoe moet leiden dat we 18 november 
een warme maaltijd in een gezellige sfeer 
kunnen serveren. Wij zien jullie reactie graag 
tegemoet.                                                                                                     

Bestuur Dorpshuis

Hutspotactie vv Buinen 
groot succes
De inwoners van Buinen weten ondertussen al niet 
beter. Rond deze tijd houdt de voetbalverenging Buinen 
steevast de hutspotactie. ‘Het was ook dit jaar weer 
een groot succes’, zegt Emile Busscher namens de 
organisatie.

‘We hebben gewoon weer 
uitstekend verkocht’. 
Vrijwilligers van de club 
verkochten woensdagavond 
aardappelen, uien en 
winterpenen aan huis. Je 
kon bovendien kiezen voor 
een combinatie aanbieding 
met 7,5 kilo aardappelen, 
drie kilo uien en twee 
kilo winterpenen. Van die 
aanbieding werd gretig 

gebruik gemaakt. ‘Namens 
Buinen hebben we twee 
acties per jaar. Dat is dus 
deze hutspotactie, terwijl 
we in het voorjaar altijd een 
potgrond actie houden. De 
opbrengst is voor de kas en 
wordt dus verenigingsbreed 
goed besteed’, besluit 
Busscher. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Week van de Pleegzorg start in Drenthe met 
Glow in the dark-wandeling in Hoogeveen 
De landelijke Week van de Pleegzorg 
is dit jaar van 2 tot en met 9 novem-
ber. Pleegzorg Nederland vraagt die 
week aandacht voor het belang van 
meer pleegouders en zet huidige 
pleegouders in het zonnetje. Tijdens 
de Week van de Pleegzorg worden di-
verse activiteiten gehouden. Zo start 
de week in Drenthe op woensdag 2 
november om 20.00 uur met een Glow 
in the dark-aandacht- en belevings-
wandeling bij theater De Tamboer in 
Hoogeveen. 

Iedereen die geïnteresseerd is in pleeg-
zorg, is van harte welkom om mee te 

wandelen. Het is een informele manier 
om kennis te maken met andere pleeg-
ouders en meer te weten te komen over 
pleegouderschap.

De woordvoerder van Pleegzorg Dren-
the: “Tijdens de Week van de Pleegzorg 
willen we onze pleegouders bedanken 
voor hun inzet. Dankzij hen hebben 
kinderen een veilig thuis. Daarnaast 
zoeken we dus ook nieuwe pleegouders 
om zo voor ieder kind een passende plek 
te vinden. Heb jij ruimte in huis en hart? 
We horen graag van je.” 
Voor meer informatie over pleegzorg: 
www.pleegzorgdrenthe.nl

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

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

%

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app
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Boom weg bij mij 
in de straat?

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

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

WEEK 43
’ 28-10-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Nieuw-Buinen, Lindenlaan 11, 
 het realiseren van een aanbouw aan de 
 achterzijde van de woning
’ 28-10-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Odoorn, Weegbree (kadastrale 
 sectie K 1817), het oprichten van een woning 
 en het aanleggen van een uitrit
’ 28-10-2022, Verlenging beslistermijn: 
 Ees, Dorpsstraat 41, het legaliseren van een 
 schuur met overkapping
’ 28-10-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Exloo, Valtherweg 36 - 034,
 het uitbreiden van de woning
’ 28-10-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Bronneger, Spoorstraat 2, het 
 wijzigen van het bestemmingsplan ten 
 behoeve van het schenken van niet-
 alcoholische dranken
’ 28-10-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Nieuw-Buinen, Noorderdiep 232, 
 het kappen van twee Eiken
’ 28-10-2022, Verleende omgevings-  
 vergunning: 2e Exloërmond, Kerkho� aan, 
 het kappen van vier bomen ten behoeve van 
 groenrenovatie op de begraafplaats
’ 28-10-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Buinen, Borgerderstraat 1, het 
 oprichten van een schuur
’ 27-10-2022, Nieuw-Buinen
 Zuiderdiep 593, het organiseren van de 
 marathon op natuurijs, Z2022-013273 

(aanvraag)
’ 27-10-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Drouwen, Gasselterstraat 7-85 , het geheel 

 vervangen van een recreatiewoning
’ 27-10-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Drouwen, Gasselterstraat 7-182A, het bouwen 
 van een recreatiewoning
’ 27-10-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Buinerveen, gelegen aan 
 Hoofdstraat en Zuiderdiep, het kappen van 
 diverse bomen ten behoeve van de 
 herinrichting
’ 27-10-2022, Aanvraag omgevingsvergunning  
 (uitgebreide procedure): Borger, Strengenweg  
 5, het wijzigen van de veestapel en de bouw  
 van een nieuwe stal
’ 27-10-2022, Borger

Hoofdstraat (plein), het organiseren van een 
 gezamenlijke Sint Maarten Viering Onder-
 nemers Borger Z2022-013507 (aanvraag)
’ 27-10-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 2e Exloërmond, Sportvelden (De Tre� er ’16), 
 bij drie velden de conventionele verlichting 
 vervangen door LED-armaturen
’ 27-10-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Exloo, het gebint aan de Zuiderhoofdstraat, 
 het bouwen van een dak op een bestaand 
 gebint
’ 27-10-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Exloo, Fabrieksstraat 36, het 
 plaatsen van twee dakkapellen
’ 27-10-2022, Beleidsnota kleinschalig 
 kamperen
’ 27-10-2022, Valthe

Hoofdstraat 98, het organiseren van het  
 pleinfeest Valthe, Z2022-013508 (aanvraag)
’ 27-10-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Buinerveen, Hoofdkade 16, het realiseren van 

 een aanbouw t.b.v. een hondentrimsalon
’ 27-10-2022, Borger

Hoofdstraat, het organiseren van de intocht 
 van de Sinterklaas (verleend 24/10)
’ 26-10-2022, INTREKKINGSBESLUIT VERKEERS-
 BESLUIT DOODLOPEND STUKJE ZUIDERBLOKKEN 
 DROUWENERMOND, WESTKANT VISVIJVER
’ 26-10-2022, Exloo
 Valtherweg 36, het wijzigen van een 
 tijdelijke vergunning naar een permanente 
 vergunning voor de bouw van 18 recreatie-
 woningen (verleend)
’ 25-10-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Valthermond, Noorderdiep 592, handelen in 
 strijd met regels ruimtelijke ordening - 
 Kamperen bij de boer
’ 25-10-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Nieuw-Buinen, Parklaan 61, het 
 aanleggen van een uitrit langs de zijkant van 
 de woning aan de Petuniastraat
’ 24-10-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Odoorn, Torenweg 5, het tijdelijk plaatsen van 
 een woonunit
’ 24-10-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Borger, Harm Tiesingstraat 22, het verlengen 
 van het hoofdgebouw
’ 24-10-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Borger, Turfmaadsweg kavel 20, het 
 oprichten van een bedrijfsgebouw en 
 bijbehorende woning
’ 24-10-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Nieuw-Buinen, tussen het 
 Dwarsdiep en de Dwarskade, het dunnen 
 van rijen bomen en het kappen van zes  
 bomen              $

Bouwkavels

Wilt u weten welke gemeentelijke 
bouwkavels beschikbaar zijn? Kijk dan op 
onze website onder het kopje Bouwen en 
verbouwen.

%  www.borger-odoorn.nl/
 bouwen-en-verbouwen

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

% www.borger-odoorn.nl/meedoen

Het Grote Schuurfeest en Het Noordelijk 
Muziekfeest staan a.s. vrijdag en zaterdag op het 
programma als aftrap van de Grote Muziekfeesten 
in Onstwedde. Het Weekend daarna is er Het Grote 
Tentfeest met Q Music The Party en als afsluiter 
Mooi Wark Live in Concert.

Bijna volgeboekt 
Bijna alle feesten zijn volgeboekt en de organisatie 
verwacht 8000 bezoekers over de 4 avonden.

Volgend jaar 2023
Ook in 2023 zijn er weer meerdere Muziekfeesten in 
Onstwedde. Alle feesten blijven gratis toegankelijk maar 
dient men dan net als dit jaar tickets te bestellen via 
www.muziekfeest.nl.

Laatste gratis tickets zijn nog te bestellen via www.muziekfeest.nl
Komend weekend beginnen de Grote Muziekfeesten in 
Onstwedde
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Wijkagenten Borger-Odoorn zijn 
bereikbaar via 0900-8844 of  poli-
tiebureau Exloo (open: maandag 
t.m. vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur, 
aangifte alleen op afspraak). Wijk-
agenten in Borger-Odoorn zijn:

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten

Wijkagenten

Adverteren
in 

Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

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

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
Dhr. G. ter Beek.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 10.00 uur:  
ds. H. Jonker.

Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, 
Drentse Poort 24a. Meer info:  
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan: 
02/11, 19.30 uur: Dankdag, ds. De. 
Groot. 06/11, 11.00 uur: ds. v.d. 
Griend.
Baptistengemeente: Meer info op 
baptisten-nieuwbuinen.nl
Levende Christengemeente Connect
MFA Nieuw-Buinen
Noorderdiep 141C Nieuw-Buinen.
(ingang via de aangegeven zijkant)
Inloop met koffie vanaf  10.00 uur
Aanvang 10.30 uur.

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, 02/11, 19.00 
uur: Dankdag: ds. G. de Klein. 06/11, 
09.30 uur: Dhr. van Vondel.

Valthe
Protestantse gemeente, 02/11, 19.30 
uur: dankdag De Hoeksteen, ds. A. 
van Elten. 06/11, 10.00 uur: ds. A. van 
Elten, Roswinkel.

Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:
Charles Campbell.
Protestantse gemeente, 02/11, 19.30 
uur: dankdag De Hoeksteen, ds. A. 
van Elten. 06/11, 10.00 uur: ds. A. van 
Elten, Roswinkel.

Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
Dankdag, ds. R. Koopmans.

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Woensdag 2 nov.19.00 uur, 
Allerzielen: Woord- en Communievie-
ring o.l.v. parochievoorgangers. Week-
end 5 en 6 november is er geen viering 
in de Sint Josephkerk. Woensdag 9 
november 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. Albert Schipper uit Em-
men, Adres Handelsstraat 8. Te volgen 
via livestream YouTube:
baptistenstadskanaal.
Oosterkadekerk, Voor 2 november; 
woensdagavond om 19.30 u. ds. M. 
F. van Binnendijk. Dankdag. Voor 6 
november; zondagmorgen om 9.30 u. 
ds. A. Lagendijk uit Onstwedde. Voor-
bereiding Heilig Avondmaal.
Zondagavond om 19.00 u. ds. G. van 
den Berg uit Onstwedde.

Fietsverlichtingsactie: Egberts Fietsen-Politie-Gemeente
Samen voor goede fietsverlichting in Borger-Odoorn

De wintertijd is ingegaan! Dat betekent dat veel fietsers weer vaker in 
het donker onderweg zijn. Goede fietsverlichting is daarom extra nodig. 
Klaas Almoes van Egberts Fietsen uit Borger maakt zich grote zorgen 
over het aantal fietsers die nog steeds zonder verlichting aan het verkeer 
deelnemen. Met de dichte mist en de donkere dagen in het vooruitzicht, 
richt de fietsspecialist uit Borger zich samen met politie en de gemeente 
Borger-Odoorn tot deze fietsers. Klaas Almoes “Ik zie nog steeds dat 
er veel fietsers in het donker fietsen zonder verlichting. Het voeren van 
goede fietsverlichting is in het verkeer van groot belang. Niet alleen 
voor hun zelf, maar zeker ook voor de medeweggebruikers. Het fietsen 
zonder verlichting brengt namelijk grote risico’s met zich mee.”

Uit onderzoek blijkt dat goede 
fietsverlichting zorgt voor twintig 

procent minder ongevallen in het 
donker. Steeds meer mensen beseffen 

dit gelukkig maar vooral onder 
jongeren kan dit volgens wijkagent 
Arjan Katerberg nog beter. Daarom 
gaat Egberts Fietsen samen met 
politie en de gemeente Borger-
Odoorn de komende weken in de 
avonduren bij sportverenigingen langs 
om de jongeren hierop te wijzen. 
Hebben ze geen fietsverlichting dan 
krijgen ze een gratis een setje van 
Egberts Fietsen. De aftrap hiervan 
werd vorige week gegeven bij 
sportpark De Drift in Borger.

Fietsers in het verkeer zijn volgens 
Almoes kwetsbaar. “Daarom is het 
belangrijk dat zij goed zichtbaar zijn. 
Fietsers weten dat fietsverlichting 
belangrijk is. Maar toch fietsen ze te 
vaak zonder verlichting. Bijvoorbeeld 
omdat de verlichting is vergeten; de 
batterijen leeg zijn; de verlichting 
kapot is; de verlichting gestolen is en 
dit dat brengt risico’s met zich mee”.

De politie gaat de komende tijd weer 
vaker controleren op fietsverlichting. 
“Heb je geen verlichting op de fiets 
of  heb je deze niet aan dan volgt 
er een bekeuring van € 60,-.” En 
dat terwijl volgens de wijkagent 
een nieuw lampje slechts een paar 
euro kost. (Week in Week uit/Martin 
Zaagman)
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Laatste gratis tickets zijn nog te bestellen 
via www.muziekfeest.nl
Komend weekend beginnen de
Grote Muziekfeesten in Onstwedde
 
Het Grote Schuurfeest en Het Noordelijk Muziekfeest staan a.s. vrijdag 
en zaterdag op het programma als aftrap van de Grote Muziekfeesten in 
Onstwedde. Het Weekend daarna is er Het Grote Tentfeest met Q Music 
The Party en als afsluiter Mooi Wark Live in Concert.
 
Bijna volgeboekt 
Bijna alle feesten zijn volgeboekt en de 
organisatie verwacht 8000 bezoekers 
over de 4 avonden.
 

Volgend jaar 2023
Ook in 2023 zijn er weer meerdere 
Muziekfeesten in Onstwedde. Alle 
feesten blijven gratis toegankelijk maar 
dient men dan net als dit jaar tickets te 
bestellen via www.muziekfeest.nl.

VOL!! 

U kunt geen tickets

meer aanvragen
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Borger-Odoorn breidt starterslening uit
Een starterslening is een lening waarmee je net een beetje extra kunt lenen voor 
het aankopen van je eerste huis. Starters in Borger-Odoorn kunnen hiervan sinds 
2014 gebruik maken. In 2019 werd de lening aangepast en afgelopen donderdag 
heeft de gemeenteraad besloten de lening verder te verruimen.

door Ineke Arends

De belangrijkste veranderingen zijn dat het verschil tussen bestaande bouw en 
nieuwbouw wordt losgelaten. Ook gaat de bovengrens voor de woningen omhoog. 
Woningen tot 325.000 euro komen nu voor de regeling in aanmerking in het voorstel van 
het college. Deze grens was nog wel een discussiepunt in de raadsvergadering. De raad 
wil graag de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) als bovengrens aanhouden. Vanaf  1 
januari is dit 405.000 euro. Nu is dit 355.000 euro.

De raad had hiervoor een motie klaar maar die konden ze op zak houden omdat 
wethouder Zwiep met een toezegging kwam dat dit vanaf  1 november mogelijk zal zijn.

Dit bedrag kan het college zelf  veranderen binnen de huidige verordening. Andere 
verruimingen hebben een nieuwe verordening nodig. Zwiep gaf  aan hieraan te werken, 
hij hoopt begin volgend jaar een nieuwe verordening naar de raad te kunnen sturen.

Het maximale leenbedrag voor de startersregeling wordt verhoogd naar 45.000 euro. Om 
dit mogelijk te maken stort de raad 450.000 euro extra in de pot voor de startersregeling. 
Deze pot wordt beheerd door het SVN. Dit is de stichting Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Starters betalen hun rente en aflossing terug 
aan dit fonds. Hoewel de rente voor een starterslening laag is blijkt het ruim voldoende 
om de kosten voor het SVN te betalen. Voor de gemeente komen er dus geen extra 
kosten bij voor de uitvoering.

Voor inrichting van het plein in centrum
van Exloo
€ 150.000 subsidie voor 
Dorpsraad / Beheerstichting Exloo
De Dorpsraad/Beheerstichting heeft € 150.000 subsidie bij LEADER Zuid-Oost 
Drenthe aangevraagd voor inrichting van het plein in het centrum van Exloo. Het 
“Smemanveldje”/Hofje is hier ook in opgenomen.

In het Hofje is een fijne zit plek gemaakt waar je kunt uitkijken op de schapen binnen 
de omheinde weide en het is te gebruiken als bushalte wachtplaats. Een opgerichte 
werkgroep heeft ook nog andere plannen met het Hofje, maar deze worden nog even 
geheim gehouden. Landschapsarchitect Wilfried Reuvers heeft een mooi ontwerpschets 
voor het Plein gemaakt waarop het LAG een positieve beslissing heeft genomen.  

Op 7 oktober j.l. kreeg het bestuur bericht van het LAG, dat de Leadersubsidie ad 
€ 150.000 is toegekend.  LEADER:  LEADER is een Europese subsidie. De lokale 
ActieGroep (LAG) is namens bewoners, ondernemers en gemeenten de trekker van het 
LEADER programma. 

Plug & Play in Valthe
Op vrijdag 2 december a.s. organiseert Valthe Cultureel weer een avond Plug & 
Play in het Dorpshuis in Valthe. Op deze avond mogen (beginnende) bands een 
3-tal nummers spelen voor een gezellig publiek. De bedoeling is om voor elkaar te 
spelen, te luisteren en te leren.  De avond begint om 19.00 uur en duurt tot 22.00 
uur.

Vooraf  inschrijven als band en een demo sturen is verplicht zodat we een leuk 
programma kunnen samenstellen. Er staat een drumstel, een stagepiano, gitaarversterkers 
en een zanginstallatie. Als er nog iets ontbreekt horen we dat graag, dan zorgen we daar 
voor. Opgeven kan via tanjaensing@yahoo.com.

Organisatie door Lucky Joe uit Nieuw-Buinen
Nieuwe TV opnames van Het Artiesten 
Festival
Op zondag 6 november vinden er weer nieuwe tv-opnames plaats van Het 
Artiesten Festival in Dans & Partycentrum Gossen in Stadskanaal.

De volgende artiesten zullen deze middag hun opwachting maken in het programma 
en hun nieuwste singles ten gehore brengen. Line-Up: Hessel & Ineke, Hugo Peeters, 
Klazina, Spang, Juan Richard, Corry Geerlings, Denise van Boxtel, Jason van Elewout, 
Wilco, Douwe Kamminga, Jessy Arjaans, Marco Schuitmaker,  Johnny Bach & Sylvia 
Romy, zanger Marius_, Johnny Eissing, Hille V.

De 1e aflevering van deze opname middag kun je 13 november al zien op diverse lokale 
omroepen zoals RTV1. Wil je hierbij bestel dan je kaartjes via info@luckyjoe.nl of  bel 
met 0599-61 67 01 (vol=vol).
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Hamerbijl 9, 9531 PN  BORGER - T. 06-27325957

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

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Vrijdag 4 november
Gezellige bingo in het 
MFA-gebouw de 
Noorderbreedte in
Nieuw- Buinen
Op vrijdag 4 november 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: Stofzuiger, Airfryer, Teriyakipan, 
Koffieautomaat, Rituals, diverse pakketten met koffie of  
boodschappen, leuke decoartikelen, gereedschap enz. 
Aanmelden niet verplicht maar wel handig voor vragen kun 
je altijd bellen of  mailen naar info@luckyjoe.nl   Tel: 0599-
616 701/ 0597 – 421 551. Wij hopen u vrijdag 4 november te 
mogen begroeten op de bingo!

Buurtvereniging Bargakkers in Borger na 45 jaar nog 
steeds springlevend!

Gelukkig zijn ze er nog, actieve buurtverenigingen die een beroep kunnen 
doen op heel veel vrijwilligers en die voor jong en oud gedurende heel het 
jaar tal van leuke activiteiten organiseren. Buurtvereniging Bargakkkers is er 
een prachtig voorbeeld van. Onlangs vierde de zeer actieve buurtvereniging 
in Borger de 45e verjaardag. Tijdens de drukbezochte receptie in de wijk 
werd Martine Wiering extra in het zonnetje gezet. Zij bleek namelijk het 
honderdste lid van de buurtvereniging. Bovendien werden Gré Kamps (90), 
Gerard Hardenbol (86) en Dirk Kousbroek (93) benoemd tot ereleden van 
de buurtvereniging.

Zeer actieve buurtvereniging
‘De receptie was een groot succes met 
zo’n tachtig bezoekers’, vertelt voorzitter 
Ronald Deuring, die zo’n drie jaar 
geleden de voorzittershamer overnam 
van de inmiddels overleden Roelof  
Timmer. ‘Het is geweldig om voorzitter 
van deze buurtvereniging te zijn. Ik 
ben trots op de bewoners, die samen 

zoveel dingen op een zeer positieve 
wijze oppakken. We zijn een zeer 
actieve buurtvereniging en organiseren 
activiteiten voor jong en oud. Zo 
organiseren we in de wintermaanden 
onder meer klaverjassen, jeu de boules 
en klootschieten en gaan we met de 
jeugd naar de bioscoop. We organiseren 
elk jaar een Sinterklaasfeest en in de 

zomer gaan we samen barbecueën. Ook 
met Pasen organiseren we altijd wel iets 
leuks en de wat oudere bewoners krijgen 
van ons vlak voor de kerst altijd een 
attentie’, zegt Deuring.

Trots
Deuring en het bestuur kunnen altijd 
rekenen op een grote groep vrijwilligers. 
‘Dat maakt het altijd zo leuk. Moet er 
een kerstboom opgezet worden, we 
hoeven maar in de vingers te knippen 
en mensen staan klaar. Onze activiteiten 
proberen we ook altijd enigszins door 
de wijk te verspreiden. Ja, je kunt gerust 
zeggen dat onze buurtvereniging ook 
na 45 jaar nog steeds springlevend is’, 
besluit de voorzitter trots. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Uitslagen Bridgeclub DES 1 
Exloo
Des 1 speelde op 27 oktober jl. de 4e zitting van dit 
seizoen.
 
1e  Gezinus de Leeuw - Hendrik van Veen 68,01%
2e  Fiena Wolf  - Henk Tewis 60,04%
3e  Liesbeth Baard - Trijnie Feringa                    57,57%
4e  Ruud van Beusekom - Alle Trip                    57,07%
5e  Joukje van Os - Egbert van der Scheer          55,59%

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. 3 maal Goud voor Slagers Coop Supermarkt Odoorn

 
Op dinsdag 4 oktober en 
woensdag 5 oktober vond in de 
Werkspoorkathedraal in Utrecht 
de Slagersvakbeurs Slavakto 
plaats.Twee dagen lang stond 
deze mooie locatie in het teken 
van Slagers Inspiratie, ontmoeten 
en kennis delen. Traditioneel 
bij deze slagersvakbeurs zijn de 
vakwedstrijden, waarvan vrijdag 
30 september de keuring heeft 
plaatsgevonden. Een deskundige 
jury bestaande uit slagers, 
keurmeesters van Expertisecentrum Slagersambacht en branche erkende 
meesters hebben de producten beoordeeld op vakmanschap en ambacht. 
Aan de vakwedstrijd deden in totaal 212 slagers uit heel Nederland mee. In 
totaal werden meer dan 1030 producten gekeurd.

Maar liefst 3 eigengemaakte producten 
van de slagers van Coop supermarkt 

Odoorn zijn hier met goud bekroond. 
De eigengemaakte leverworst kreeg een 

gouden bekroning , en de stamppot 
rauwe andijvie en nasi met kipsaté 
zelfs goud ster bekroning! Het hoogst 
haalbare. Komt dat zien (en vooral  
proeven).
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Gouden certificaat voor Coop Odoorn
Coop Odoorn mag zich sinds 
donderdag ‘gezondere super van 
Drenthe’ noemen. Wethouder 
Ankie Huijing-van Tongeren van 
de gemeente Borger-Odoorn 
overhandigde het Gouden certificaat 
voor gezondere super. Een 
gezondere super stimuleert klanten 
een gezondere keuze te maken 
met passende aanbiedingen en een 
aangepaste winkelinrichting.

Wethouder Ankie Huijing-van 
Tongeren: “Het is geweldig dat Coop 
Odoorn zich inzet voor een gezondere 
winkelomgeving. En op die manier 
klanten helpt om de gezondere keuze 
te maken. In de winkel worden de 
gezonde producten aangegeven met 
speciale bordjes. De zakken chips en 
snoeprekken staan volgens Martijn 
Kaspers van de Coop al jaren niet 
meer bij de kassa’s. “‘In 2008 hebben 
wij besloten de snoeprekken weg te 
halen en in plaats daarvan ligt er voor 
kinderen nu gratis fruit klaar op de 
fruitafdeling”.

Een gezondere supermarkt stimuleert 
volgens Kiki Teunissen van Drenthe 
gezond haar klanten een gezondere 
keuze te maken en zorgt er voor, door 
winkelinrichting, aandachtstrekkers en 
passende aanbiedingen, dat de klant 
deze keuze ook makkelijker maakt. “Dit 
doen ze bijvoorbeeld door het gezond 
in richten van de aanbiedingsmanden 
bij de kassa. Vaak ligt hier snoepgoed, 

chips of  koek in, juist door deze 
impulsaankoopplekken gezond in te 
richten helpen ze de klant naar de 
gezondere keuze”.

Wethouder Huijing-van Tongeren: 
“In onze gemeente draait al ruim tien 
jaar het programma Gezonde Leefstijl 
Borger-Odoorn. De gezondere super 
past hier heel goed bij. Het gouden 
certificaat is een mooie bekroning voor 
Coop Odoorn. Ik ben blij dat ik ze 
deze mag overhandigen.” Ondernemers 
Jeroen Schippers en Martijn Kaspers 
van Coop Odoorn: “Al jaren sponsoren 

wij jeugd en sport. Het predicaat 
‘gezondere super’ is dus een natuurlijke 
volgende stap. Wij zijn trots dat wij het 
gouden certificaat uitgereikt krijgen.”

Het concept ‘gezondere super’ past 
goed binnen het programma ‘Drenthe 
gezond’. Drenthe gezond zet zich in 
voor een omgeving waarin iedereen 
gezond kan opgroeien en ouder worden. 
Hierin werken de Drentse gemeenten, 
de provincie Drenthe en Retrospect 
Boekproducties samen. (Week in Week 
uit/Martin Zaagman)

Wethouder Ankie Huijing-Van Tongeren (l)  en Kiki Teunissen van Drenthe gezond 
overhandigen het Gouden certificaat aan Martijn Kaspers van de Coop

€1000 voor MBVO in Gieten
De MBVO Gieten heeft ook meegedaan aan de Rabobankclubactie actie en 
heeft van de Rabobank een stimulerende aanmoediging gekregen van liefst 
€1000.

De MBVO Gieten is een kleine, maar 
fijne en gezellige gymclub voor ouderen 
waarbij niet alleen het bewegen,  maar 
ook de sociale contacten onderling 
hoog in het vaandel staan. De gymclub 
gaan dan ook samen weleens gezellig 

koffiedrinken met natuurlijk wat lekkers 
erbij. Dit stimulerende gebaar komt dan 
ook goed van pas in de decembermaand 
om de onderlinge band tussen onze 
leden te verstevigen!

Judoteam 53 sterk in Borger
De judoka’s van Judoteam 53 hebben afgelopen weekend in Sporthal De 
Koel in Borger goede resultaten behaald. Naast de resultaten hebben de 
judoka’s mooi en technisch judo laten zien. Er werden maar liefst 26 prijzen 
behaald.

Kampioen waren, Thijs de Vries, 
Kyra Rusthoven, Lieve Vanderheyden, 
Jonathan al Rais, Leco Terpstra, Tim 
de Jong (Dijkman), Jonathan Stal, Joost 
Dekker, Thijn Leistra (Sakura). Tweede 
waren, Ivo de Vries, Koen Dekker, 
Thomas Jansma, Badr Sameh, Tobias 
Belgraver (Sakura), Job Nauta (Sakura), 
Tristan Oijenhausen, Ruben Doedens, 

Roan de Vries, Maud Mossel (JRM).
De volgende judoka’s behaalde het 

brons Anouk Kerbof, Joep Dekker, 
Harry Kerbof, Charel Scholtens (JRM), 
Sep Spijkers, Tijs Kubbenga, Isa 
Boersma ( Dijkman).
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WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE 
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

OP ZATERDAG
5 NOVEMBER 

HEBBEN WIJ WEER 
ONZE JAARLIJKSE

GRATIS

AUTO-
TESTDAG!

PRIJS

€
 11.899,- 

OPEL MERIVA 1.4 Turbo Blitz 
navi/clima/16”LM
Juni 2016 - Zwart metallic
Leder - Benzine - Handgeschakeld 
90.398 km - Nieuwprijs: €27.530,-

PRIJS

€
 24.399,- 

VOLVO V40 1.5 T3 Automaat  
Polar+ Sport navi/Leder
Maart 2019 - Grijs metallic
Half leder/Alcantara - Benzine 
Automaat - 68.235 km - Nieuwprijs: 
€34.930,-

PRIJS

€
 20.899,- 

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

PRIJS

€
 29.999,- 

OPEL CROSSLAND1.2 T Auto-
maat Elegance NIEUW!! clima
Maart 2022 - Wit metallic 
Stof - Benzine
Automaat - 595 km
Nieuwprijs: €36.940,-

PRIJS

€
 25.999,- 

OPEL CORSA 1.2 T Automaat Ele-
gance NIEUW!! clima/cruise
Augustus 2022 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Automaat
609 km - Nieuwprijs: €33.795,-

PRIJS

€
 23.999,- 

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

PRIJS

€
 22.999,- 

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

PRIJS

€
 13.499,- 

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

PRIJS

€
 13.999,- 

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

PRIJS

€
 26.999,- 

PEUGEOT 2008 1.2 PureTech  
Allure navi/clima/17”LM
Februari 2021 - Wit metallic
Half leder - Benzine - Handgescha-
keld - 22.535 km - Nieuwprijs: 
€31.220,-

PRIJS

€
 21.899,- 

OPEL MOKKA X 1.4 T AUTOMAAT 
Innovation navi/clima
Oktober 2017 - Blauw metallic
Half leder - Benzine - Automaat
53.136 km - Nieuwprijs: €35.880,-

PRIJS

€
 22.999,- 

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,-

PRIJS

€
 21.999,- 

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

PRIJS

€
 32.999,- 

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

PRIJS

€
 29.399,- 

VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4 TSI 
ACT Comfortline Buss navi/
clima/17”LM
Januari 2018 - Grijs - Stof - Benzine 
Automaat - 54.200 km
Nieuwprijs: €39.830,-

WORDT

VERWACHT

PRIJS

€
 19.899,- 

RENAULT CAPTUR 1.2 TCe Auto-
maat Edition One navi/17”LM
Juni 2018 - Rood metallic - Leder
Benzine - Automaat - 43.773 km
Nieuwprijs: €31.220,-

WORDT

VERWACHT
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De laatste jaren waren moeilijk,

de laatste dagen uiterst kalm.

Het was alsof je met berusting,

afscheid van het leven nam.

Omringd door ons hebben wij in liefde 

afscheid genomen van mijn lieve man, 

onze vader, schoonvader en trotse opa

Jan Stevens

* Odoorn    † Zwolle

   29 juni 1954                           25 oktober 2022

Henny

Grietus en Cindy

 Ilse, Lotte

Freddy en Dineke

 Ewoud

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Boshoflaan 20

7873 AD Odoorn

Hartelijk dank voor de lieve aandacht, 
mooie bloemen en vele kaarten 

na het overlijden van

Henk Eefting
Wij kijken terug op een liefdevol en waardig afscheid.
Hartverwarmend was het dat zovelen ons daarbij 
terzijde stonden. 

Henk heeft duidelijk niet alleen voor ons maar ook voor 
anderen veel betekend. 

Weet dat dit een grote steun is, ook al kunnen wij niet 
iedereen persoonlijk bedanken.

Marchien Eefting-Hegen
Alma & Bart
Marion & Eric
en kinderen

Borger, november 2022

Tweede editie Lichtjesroute 
in Gieten
In navolging van het succes vorig jaar presenteert 
Stichting Zomeractiviteiten Gieten wederom een 
Lichtjesroute door Gieten welke op de fiets of  met de 
auto te rijden is, dagelijks vanaf  17.00 van 12 t/m 26 
december 2022.

Bewoners van Gieten kunnen 
zich tot uiterlijk 1 december 
2022 aanmelden via het 
aanmeldformulier op  
www.szgieten.nl. De 
organisatie zal na deze datum 
een route opstellen. Uw straat 
is alleen zeker van deelname 
bij opgave via het formulier 
op bovenstaande website.De 
route is te rijden middels een 
navigatie-app op de mobiele 
telefoon, deze zal tevens te 
vinden zijn op de website van 
de organisator.

Voor de mooiste drie 
tuinen/woningen zal er 
wederom een mooie prijs 
te verdienen zijn, ook zal 
de wisselbokaal voor de 
mooiste straat weer worden 
uitgereikt. Enthousiast 
geworden uw tuin, huis of  
straat te versieren en mag 
deze niet ontbreken in onze 
route? Meld hem dan vóór 1 
december aan en probeer de 
prijswinnaars van vorig jaar te 
overtreffen!

Bericht van de Seniorenvereniging Borger e.o.
Op dinsdagmiddag 15 november hebben we weer onze 
maandelijks bijeenkomst. Op deze middag ontvangen 
wij combicoach Senioren Petra van de Bosch. Zij komt 
ons vertellen wat een fitte brein met onze gezondheid 
doet, verpakt in voorlichting. Ook zal ze aangeven welke 
activiteiten voor ons goed zijn.

Het wordt een hele leuke 
middag met quiz ed. Ook zal 
ze proberen ons van de stoel 
te krijgen. 

De middag is in Het 
Hunzehuys, aanvang 14.00 
uur. Belangstellenden zijn 
altijd welkom!

Familieberichten kunt
u inleveren

tot maandagmiddag 
14.00 uur bij

de Bruna in Borger.

De Bruna is maandag om 
13.00 uur geopend.

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje

en alle beetjes die je stierf,
’t is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt: “ik ben wat moe”,

maar op een keer dan ben je 
aan je laatste beetje toe.

Toon Hermans 

Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is, 
nemen wij afscheid van onze lieve, zorgzame vader, 

schoonvader en trotse opa

Jan Pruisscher
 18 december 1946                         † 27 oktober 2022

Sinds 2021 weduwnaar van 
Henny Pruisscher-Kuipers.

Margriet en Jan
     Mirthe, Brent en Ivar

Thea en Tonjes

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 
2 november in crematorium “De Meerdijk”, 
Meerdijk 74 te Emmen. U bent vanaf 14.15 uur 
welkom om samen afscheid te nemen. Aansluitend 
aan de dienst is er een samenzijn in de koffi  ekamer.

Correspondentieadres: 
1e Bouwtelaan 1, 9695 EA  Bellingwolde
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Vrijdag 4 november a.s.
Jaarlijkse mandarijnenactie van 
Zwemclub Borger
“Dames en Heren, de overheerlijke mandarijnen van Zwemclub 
Borger, de lekkerste mandarijn onder de mandarijnen, heerlijk 
zoet!”

Deze leus galmt vrijdagavond 4 
november tussen 18.00 en 20.00 
uur door Borger heen. Zwemclub 
Borger gaat weer op pad met 
de jaarlijkse mandarijnenactie. 
Een bekend handelsmerk van de 

zwemclub! De reden om in die 
week mandarijnen aan de deur te 
kopen van Zwemclub Borger. Dus 
houdt uw contant geld paraat om 
deze overheerlijke mandarijnen te 
kopen.

Rederijkerskamer Borger op 2, 3 en 4 december in de dorpskerk in Borger
Rederijkerskamer Borger en ‘de magie van vief 
december’

Na twee jaar gedwongen stilte vanwege corona laat 
Rederijkerskamer Borger op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 
december weer van zich horen. De oudste Rederijkerskamer van 
Noord Nederland brengt dan een aantal eenakters, terwijl Jans 
Polling langs zal komen om een mooi Sinterklaasverhaal te vertellen. 
‘We treden dit jaar op in Podium 34, in de dorpskerk dus’, zegt 
Bram Roossien, voorzitter én penningmeester van Rederijkerskamer 
Borger. ‘Dat biedt extra voordelen. Want reken maar dat wij het 
plein en de kerk prachtig aan gaan kleden’, belooft hij alvast.

Voorzitter én penningmeester
Rederijkerskamer Borger bestaat 
ondertussen alweer 156 jaar. De 
tijd krijgt maar geen vat op de 
vereniging in Borger. ‘Het gaat 
prima’, zegt Roossien. ‘We hebben 
er een aantal jonge leden mogen 
begroeten en dat is natuurlijk 
goed voor de continuïteit van 
onze vereniging. Daardoor trek je 
automatisch ook weer een jonger 
publiek’, weet Roossien, die nu dus 
twee cruciale posities binnen de 
vereniging bekleedt. 

‘Toch hebben we afgesproken dat 

we het samen gaan doen. En daar 
vertrouw ik ook gewoon op.’

‘Gesteggel um Sinterklaos’
Rederijkerskamer Borger is 
afgestapt van de klucht. ‘We merken 
toch dat de belangstelling voor de 
traditionele klucht wat afneemt. En 
dat begrijpen we ook. Het is altijd 
weer een wel héél lange zit. Daarom 
brengen we nu een aantal korte 
sketches. Bovendien komt Jans 
Polling een verhaal vertellen. Op 
die manier denken we het publiek 
echt te kunnen verrassen met iets 
moois’, vertelt Roossien. 

De sketches staan helemaal in het 
teken van Sinterklaas. ‘We brengen 
‘Gesteggel um Sinterklaos’ en de 
eenakter ‘Uutpakk’n’. Tussendoor 
wordt dus een prachtig kerstverhaal 
verteld. In Podium 34 hebben we 
wel wat minder ruimte. We kunnen 
per dag in elk geval tachtig mensen 
kwijt, maar we kijken nog of  we dit 
uit kunnen breiden naar honderd.’

Gezelligheid
Kaarten voor vrijdag 2, zaterdag 
3 en zondag 4 december 
kun je bestellen via www.
rederijkerskamerborger.nl. De 
voorstellingen op 2 en 3 december 
beginnen om 20.00 uur, de 
voorstelling op zondag start om 
14.00 uur. Na afloop is er ruim 
de gelegenheid voor een drankje 
en is er muziek. ‘Want wij van 
Rederijkerskamer Borger houden 
zeker ook van gezelligheid’, lacht 
Roossien. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Bierfest in Rolde

a.s. Zaterdagavond wordt in de feesttent in Rolde het Bierfest 
georganiseerd. Naast de sfeer en de gezelligheid kunt u kijken 
en genieten van artiesten als Rass Echt en de 8-koppige band 
Wahnsinn. Gegarandeerd feest met deze muzikanten en dj Koos 
Darwinkel.
 
Iedereen is welkom vanaf  21.00 
uur en de ticketverkoop gaat via 
www.eventree.nl Een ticket in de 

voorverkoop kost € 10 en aan 
de kassa € 15. Meer informatie 
eventueel via www.ras-rolde.nl

Activiteiten in het dorpshuis
2e Exloërmond
Op donderdagmorgen is iedereen welkom bij Met Elkaor!, een 
gezellige koffieochtend in het dorpshuis. Elke donderdagmorgen 
is een andere activiteit.  Op 3 november is er een Bingo, op 10 en 17 
november maken we een egel van een boek, op 24 november sluiten 
we de maand af  met woordzoeken ABC.

De aangekondigde wijnproeverij 
gaat helaas niet door, komt volgend 
jaar weer. Noteer alvast de avond 
over Cybercrime op 14 november 
om 19.30 uur in het dorpshuis. 
De volgende Bingo is op 25 
november. Ook op onze site kunt 
u de activiteiten in het dorpshuis 

vinden, 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

a.s. vrijdag en zaterdag
Kerstshow bij de Zonnebloem in Valthermond
Sombere tijden vragen om 
lichtpuntjes en wij willen jou 
uitnodigen om tijdens onze 
traditionele kerstshow alvast 
te komen genieten van onze 
lichtpuntjes.  

Wij zijn zeer verheugd en vol trots 
om na een lange verbouwing jullie 
weer te mogen begroeten in onze 
mooie bloemen-/interieurwinkel.  
Om de naderende koude dagen 
warm door te brengen hebben 
wij dit jaar extra veel kaarsen 
en sfeerverlichting aan ons 
kerstassortiment toegevoegd. De 
show is bedoeld om jullie kennis 
te laten maken met onze nieuwe 
kerstworkshops en de sfeervolle 
kerstcollectie. Buiten voelt het als 
zomer, maar binnen is de naderende 
kerst al voelbaar. 

Zo hebben wij maar liefst 26 
kerstbomen opgetuigd en hebben 
we meer dan 30 verschillende 
soorten kerstballen van ons 
huismerk PTMD. Onder het genot 
van een hapje en een drankje kun 
je onze kerstsfeer komen proeven 
en je opgeven voor één van onze 
unieke groene kerstworkshops. Lukt 
het niet om langs te komen dan kun 
je ook een kijkje nemen op onze site 
www.dezonnebloemandelijkleven.nl 

Wanneer je wilt deelnemen aan een 
workshop dan kun je je aanmelden 
bij zonnebloemannemiek@live.
nl. Wij beschikken over een ruime, 
warme workshopruimte en wij 
verzorgen alle workshops inclusief  
materiaal, een hapje en een drankje 
en onder deskundige leiding zorgen 
wij dat iedereen met een mooi 
stuk weer huiswaarts gaat. Ook 
verzorgen wij al meerdere jaren 
workshops op locatie. 

Ben je nieuwgierig geworden? 
Wees dan welkom en  kom gezellig 
langs op vrijdag 4 of  zaterdag 5 
november tussen 10.00 tot 21.00 
uur en laat je verrassen. De warme 
glühwein staat klaar en wij steken 
alvast de lichtjes voor je aan. 

De Zonnebloem landelijk leven 
vindt u aan het Zuiderdiep 150 te 
Valthermond. Tel. 0599 – 66 28 58.

Uitslag Bridgeclub ‘t Aailaand in 
Nieuw-Buinen
 
1e.   Grietje Hofsteenge & Dina Trip
2e.   Alie Lubbers & Hilde Pufkus
3e.   Sietska Zwinderman & Lummie Zwinderman
4e.   Eppi de Groot & Ben van Doorn
5e.   Ria Westen & Elt-Jan Danes
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Bospaviljoen de Woudstee in Drouwen is 
vanaf nu het hele jaar door geopend

Normaal gesproken blijven de deuren van Bospaviljoen de Woudstee in Drouwen 
van 1 november tot 1 april op doordeweekse dagen gesloten. Wandelaars en andere 
bezoekers in het bos kunnen er in die periode alleen in de weekenden terecht maar 
daar komt nu verandering in. 

“Dit jaar zullen we voor het eerst op iedere 
dag van de week, van 10 tot 5, geopend 
zijn”, vertelt Rudy Hoogland van het 
Bospaviljoen. “Als ik in de wintermaanden op 
doordeweekse dagen naar het Bospaviljoen 
kwam om iets te brengen of  andere dingen 
te regelen zag ik dat er toch altijd best veel 
mensen in het bos zijn en van veel mensen 
hoorde ik dat ze het toch fijn zouden vinden 
om dan ook een kop koffie of  iets anders te 
kunnen nuttigen.” Samen met zijn zoon Juup, 
die sinds 1 augustus van dit jaar ook in de 
zaak werkt, besloot Rudy daarom gewoon het 
hele jaar door open te zullen gaan. 

Rondom het Bospaviljoen is ook in de 
wintermaanden van alles te beleven, zo zijn er 
mooie wandelroutes die in lengte variëren van 
3 tot 8 kilometer en ook is er het speelbos 
Lorken waar kinderen naar hartenlust 
kunnen klimmen en klauteren en ze zelfs 
hutten mogen bouwen! Bovendien ligt het 
Bospaviljoen naast het Boomkroonpad. “Alle 
wandelroutes starten en eindigen hier bij het 
Bospaviljoen”, aldus Rudy, “en men is dus 
op iedere dag van de week van harte welkom 
om te komen genieten van een kop koffie 
met huisgemaakt gebak, een lekker broodje 
of  onze goedgevulde erwtensoep.” (Miranda 
Wolters / Week in Week uit) 

Foto: Harrie Meiringh

Jasper wandelde op blote voeten van 
Kwintsheul naar Borger

Met als doel om geld in te zamelen voor 
Alzheimer wandelde Jasper Wanders dit 
weekend van Kwintsheul naar Borger, 
een afstand van maar liefst 250 kilometer. 
Dat deed hij met een reden, want sinds 
enige tijd woont zijn moeder in De Herik 
in Borger omdat zij Alzheimer heeft. 
Bijzonder; Jasper wandelde op blote 
voeten.

De podoloog beschouwt schoeisel als 
belemmerend. Hoewel hij zondagmiddag 
volgens plan rond de klok van 14.00 uur 
in Borger arriveerde, ging de wandeltocht 
niet over rozen. Na ongeveer zeventig 
kilometer liep hij een blessure op. Na een 
goede behandeling echter, wandelde Wanders 
gewoon verder. De laatste meters werd hij 
vergezeld door zijn moeder. Mooier kon 
gewoon niet! (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Foto’s: Auniek K.E. Klijnstra
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Nieuwe fase voor TravelXL Reisburo Borger en Rolde
Annie Veenema en Hillie Harms geven het stokje over aan Marieke Veenema
Vaste gezichten voor de inwoners van Borger en Rolde en toch ook wereldreizigers. 
Gewone stervelingen zijn vaak of  het één of  het ander. Zo niet Hillie Harms en Annie 
Veenema. Ze begonnen hun reisbureau vanuit de Rabobank, die eind vorige eeuw nog 
reizen verkocht. In 2004 namen ze, min of  meer gedwongen, het heft in eigen handen. 
En daar hebben ze geen seconde spijt van gehad. Aan die ondernemersreis komt nu 
een einde. Maar stoppen met werken is niet het doel, als geen ander weten Annie 
en Hillie dat het in het leven om de reis gaat, niet om de eindbestemming. Marieke 
Veenema, al sinds haar afstuderen medewerker van TravelXL, neemt de dagelijkse 
leiding van de dames over.

“Ze gaan heus niet stoppen hoor, dat willen 
ze niet horen”, vertelt Marieke in het bijzijn 
van haar moeder en Hillie. Reizen is in 
het bloed gaan zitten en het organiseren is 
diep verankerd in hun dagelijks leven. Elke 
vakantie resulteert al gauw in het bedenken 
van een groepsreis en in het hoofd wordt al 
een reisvoorstel op maat gemaakt. Het is een 
manier van leven geworden. “Beide gaan we 
in loondienst bij Marieke. We vinden het nog 
veel te leuk.” Maar de nieuwe generatie met 

dezelfde voorliefde voor vakanties en het 
organiseren van reizen, werkt vanaf  nu aan 
de toekomst van het reisbureau. “Ik ben echt 
wel blij dat ze nog blijven. Ze hebben zoveel 
ervaring. Daar profiteer ik natuurlijk alleen 
maar van”, aldus Marieke.

Reizen vroeger en nu
“De reisbranche is in de ruim veertig jaar 
ervaring van Annie enorm veranderd. Ik kan 
mijn eerste reis naar Amerika die ik voor een 

meneer boekte nog goed herinneren. Deze 
man heeft nog jarenlang presentaties met 
diavoorstellingen gegeven over zijn reis. Dat 
kun je je nu niet meer voorstellen, nu kun je 
de wereld met Google Maps bekijken”, aldus 
Annie. “De manier van op vakantie gaan is 

enorm veranderd. De wereld is steeds kleiner 
geworden. De ene dag zit je in Cambodja en 
de volgende dag zit je weer aan je keukentafel. 
Dat was vroeger ondenkbaar.” Toch hebben 
al die veranderingen geen invloed gehad op 
de charme van het vak en het werkplezier 
van de dames. Hillie memoreert nog eens 
het begin: “We hadden in 2004 niet kunnen 
bedenken hoe het nu gaat. Toen was er 
twijfel en dat is achteraf  nergens voor nodig 
geweest.”

Afstand nemen
“Het zal best even wennen zijn, het is niet 
niets geweest. En nu geef  je het over, dat 
komt helemaal goed, maar toch geeft dat 
een apart gevoel”, aldus Hillie Harms. 
Annie zwijgt even terwijl ze Marieke 
aankijkt. Duidelijk is dat Hillie en Annie 
nog niets willen weten van stoppen, maar de 
verantwoordelijkheden verschuiven naar de 
nieuwe generatie. Ze kunnen kwartetten met 
bijzondere bestemmingen en genieten volop 
mee van elke groepsreis die ze organiseren, 
maar treden nu dus terug. 

Experts van ontspanning
Hele grote veranderingen in de 
bedrijfsvoering hoeft men niet te verwachten. 
Marieke is al zolang deelgenoot van het 
reisbureau dat ze de ingeslagen weg met 
plezier voortzet. “Als ik in New York ben, 
dan kijk ik om me heen wat er allemaal is 
voor onze reizigers, dat gaat nooit meer weg”, 
aldus Hillie. Altijd zijn ze bezig met hoe het 
voor andere reizigers kan zijn. Welke hotels 
de beste ligging hebben, welke kwaliteit de 
hotelkamers hebben en hoe je van hotel naar 
een vliegveld komt. “Dat is er bij mij echt 
met de paplepel ingegoten. Als tiener bekeek 
ik al plekken samen met mijn moeder.” Even 
lachen de drie dames elkaar toe. Eigenlijk 
kunnen ze niet anders. “Wij blijven reisleider, 
dat gaat nooit echt meer weg. Dat is geen 
bezwaar, dat zijn we gewend en vinden we 
hartstikke leuk om te doen”, aldus Annie.

Marieke ziet de toekomst zonnig tegemoet. 
“We zullen meer dagtochten doen, al weet je 
nooit precies hoe de ontwikkelingen lopen.” 
Het reisbureau pretendeert niet duurder te 
zijn dan internet. “En dan ontzorgen we 
jou, wij regelen de zaken in plaats van dat je 
dat zelf  moet uitzoeken. Wij maken graag 
een reis voor jou op maat. De reis die je nog 
eens wilt maken, de reis die je al te lang hebt 
uitgesteld. Kom gerust eens langs in Rolde of  
Borger.”

Op 1 november is het officieel zover dat 
Marieke de nieuwe eigenaresse is van 
TraxelXL Borger en Rolde. Hillie en Annie 
zul je er nog regelmatig vinden om een 
reisvoorstel voor hun klanten te maken of  
een groepsreis te begeleiden. Marieke neemt 
het over en zal nog tijden van de ervaring 
van de dames kunnen genieten. Want na 
elke reis gloort er aan de horizon een nieuwe 
bestemming.

Actie
Wil je zo’n groepsreis met de dames 
meemaken, doe dan mee aan de speciale 
overname-actie. Een sprookjesachtige 
dagtocht naar de winterfair in Diepenheim 
op 12 november. Geef  je emailadres op via 
borger@travelxl.nl en win twee vrijkaarten.
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TE HUUR!
GARAGEBOXEN

in Exloo, Valthermond 
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

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

Biologische boerderij
“de Morene”

aardappelen,
groenten en fruit

Lemenweg 4a 
Drouwen

tel. 0599-564563

Dominee Anneke Wouda blikt terug op vier jaar PKN gemeente 
Nieuw-Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
‘Het was bewogen, intensief en vooral een zeer 
waardevolle tijd’

De PKN gemeente Nieuw-Buinen, Buinerveen en Drouwenermond 
heeft onlangs afscheid genomen van dominee Anneke Wouda. Na vier 
jaar waren er vooral lovende woorden voor Wouda vanwege haar inzet en 
verantwoordelijkheidsgevoel, zeker gezien de moeilijke omstandigheden 
die door de corona epidemie werden veroorzaakt. ‘Het afscheid was echt 
overweldigend. De waardering was enorm. Weet je, ik voelde me er best 
wat ongemakkelijk bij. Ik ben soms wat te gedreven en kijk altijd wat beter 
en anders had gekund. Ik ben iemand die altijd wil leren en verbeteren. 
Precies dat is ook altijd mijn uitdaging geweest’, zegt Wouda, die de vier 
jaar in Nieuw-Buinen omschrijft als bewogen, intensief  en vooral een zeer 
waardevolle periode.

Orvelterveld
Na een periode van ruim zes jaar 
in Sexbierum, reageerde Wouda op 
de vacature die er was bij de PKN 
gemeente in Nieuw-Buinen. ‘Ik had 
meteen iets met Nieuw-Buinen. Dat 
had te maken met het zeer fijne contact 
met de mensen maar ook omdat ik 
zo dicht bij mijn geboorteplaats in 
het Orvelterveld zou kunnen gaan 
wonen. Ook zou ik weer dichter bij 
mijn moeder in de buurt kunnen 
zijn. We hadden dan ook snel een 
overeenkomst’, zegt Wouda, die zich 
echter kort na haar intreding (tijdelijk) 
gedwongen terug moest trekken. ‘Ik 
was een maand aan het werk toen mijn 
dochter kwam te overlijden. Ze was 
pas 35 jaar. Die periode was bijzonder 
heftig. Je neemt eerst afscheid van de 
gemeente in Sexbierum, krijgt een 
prachtig afscheid- waar mijn dochter 
nog bij was- en gaat verhuizen. En dan 
komt je dochter te overlijden. Ze was 
meervoudig gehandicapt en we wisten 
dat ze niet oud zou worden. Maar dan 
nog.’

Kaartenbak
Wouda pakte vervolgens al snel de 
draad weer op en kon een jaar lang heel 
goed en fijn werken vanuit Nieuw-
Buinen. ‘Dat was het laatste jaar voor 
corona. Ik heb in dat jaar alle mensen 
die in de kaartenbak van de gemeente 
stonden, bezocht. Daar waren ook 
mensen bij die daar helemaal geen weet 
meer van hadden. Van al die bezoeken 
heb ik genoten. Dit deel van mijn werk, 
het pastoraatschap dus, heb ik overigens 

altijd gezien als een van mijn sterke 
punten.’ Wouda staat voor een zeer 
persoonlijke aanpak. ‘Er zijn mensen 
die met de kerk zijn opgegroeid en naar 
de kerk gingen vanwege loyaliteit aan 
hun ouders. Eenmaal op eigen benen 
komen ze vervolgens niet meer. Ik heb 
die groep proberen uit te leggen dat de 
kerk ook een menselijk gezicht heeft 
en veranderd is. In mijn beleving is de 
kerk een plek van troost. Een plek van 
bemoediging. De kerk is tevens een plek 
waar jij altijd jezelf  kunt zijn.’’

Regenboogvlag
Wouda zag een aantal leden vertrekken, 
toen zij pleitte voor het plaatsen van 
de Regenboogvlag naast de ingang van 
de kerk. ‘Neem homoseksualiteit. Wat 
kan daar verkeerd aan zijn? Met het 
plaatsen van de vlag hebben we willen 
uitstralen dat echt iedereen hier welkom 
is. Dus ongeacht seksuele geaardheid 
of  gender. Of  je nou arm bent of  rijk. 
Het heeft me pijn gedaan dat ik met 
een aantal mensen niet het gesprek over 
dit actuele onderwerp aan heb kunnen 
gaan. Die mensen zijn vertrokken en 
wilden er helemaal niet over praten. 
We hoeven het niet met elkaar eens te 
zijn, maar kunnen wel proberen begrip 
voor elkaars standpunten op te brengen, 
toch? Dat mensen dat gesprek uit de 
weg gingen, vond ik best pijnlijk’, zegt 
Wouda.

Corona
Na het eerste jaar was daar de pandemie 
die echt alles veranderde. ‘Dat zette alles 
op de kop. ‘Ik weet nog goed dat we 

vergaderd hebben op de parkeerplaats 
bij de kerk, op tenminste anderhalve 
meer afstand. Toen corona uitbrak, 
heeft zeker scriba Van der Schoot 
heel veel werk verricht. We hebben 
onze leden steeds zo goed mogelijk 
geïnformeerd en hebben steeds 
geprobeerd mee te bewegen met wat 
wel en wat niet mocht’, zegt Wouda. 
Nadat de mogelijkheid zich voordeed 
om een dienst via RTV Noord uit te 
zenden, besloot de gemeente voortaan 
de diensten in beeld en geluid uit te 
gaan zenden. ‘Daarvoor ben ik meneer 
Breider bijzonder erkentelijk. Hij 
heeft zich hier hard voor gemaakt. En 
dus stond ik op zondag in een lege 
kerk een dienst te verzorgen. Dat was 
voor mezelf  heel erg wennen. Ik vaar 
normaliter op de mensen. Op hun 
gekuch en geschuifel. Pas na een keer 
of  drie begon ik er aan te wennen. We 
hebben samen ontzettend veel moeite 
gedaan om vertrouwde diensten in 
beeld en geluid aan te bieden. Later 
mocht er een keer een klein zanggroepje 
bij en zo werden de normen gaandeweg 
wat verbreed. Toch was het pas tijdens 
de Paasdagen dat ik voor het eerst weer 
het gevoel had dat we een echte dienst 
konden houden. De kerk zat weer 
helemaal vol en er kon weer uit volle 
borst gezongen worden. Dat was echt 
een prachtig moment.’

Bedienen
De PKN gemeente Nieuw-Buinen is 
na het verbreden van de normen de 
diensten overigens gewoon uit blijven 
zenden. ‘Iedereen, dus ook buiten het 
gebied, kan de diensten zo zien en 
horen. Verder is het zo dat een deel van 
de kerkgangers nog steeds moeite heeft 
om zich in grotere groepen te begeven. 
Zeker de mensen die kwetsbaar en 
ouder zijn. Die mensen kunnen we zo 
toch bedienen’, vertelt Wouda.

Nooitgedacht
Wouda blijft voor een dag in de week 
actief  voor de Protestantse Gemeente 
Borger. Verder richt ze zich op het 
nieuwe huis in Nooitgedacht. ‘Mijn 
afscheid in Nieuw-Buinen was op 2 
oktober, een dag later om 07.00 uur 
stond de verhuiswagen hier in Nieuw-
Buinen voor de deur. Ons huis in 
Nooitgedacht was al in april opgeleverd, 
maar ik wilde niet verhuizen voor mijn 
laatste dienst in Nieuw-Buinen. Ik heb 
nu tijd om mijn familie weer eens op 
te zoeken. Ik ben coupeuse en ook 
daar wil ik weer mee aan de slag. Ik 
wil gaan wandelen, fietsen en brood 
gaan bakken. Ik zal me zeker niet gaan 
vervelen. Wat ik nu al merk is dat ik 
niet de verantwoordelijkheid voel voor 
een gemeente. Door mijn manier van 
werken heb ik die verantwoordelijkheid 
wel altijd gevoeld. Dat vind ik, heel 
eerlijk, best prettig.’ (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Uitslagen Bridgeclub 
Borger
 
Maandag 24 oktober
1 Anneke van Hasselt & Rika Stel 65,78%
2 Sjef  Heeren & Ed Oldeman 62,42%
3 Tjasso Roossien & Roelie Roossien 60,49%
4 Joke Holscher & Henny Schmidt 56,53%
5 Alma Winkel & Joost Winkel 55,08%
  
Dinsdag 25 oktober A-lijn
1 Tinus Zinger & Els Mikkers 61,11%
2 Sjef  Heeren & Theo Gloudemans 56,60%
3 Eric Machiels & Frans Musters 53,82%
  
B-lijn
1 Arjan Hoogeveen & Tea Hoogeveen 63,91%
2 Gerda Hoeksma & Rietje Kiewiet 59,08%
3 Geert Boekholt & Minie Speelman 58,00%
  
C-lijn
1 Aad van Leeuwen & An van Leeuwen 58,50%
2 Betsy Scheffer & Trijntje Gerrits 57,17%
3 Fien Keuning & Fien Heeringa 56,42%
  
Donderdag 27 oktober 
1 Lien Verstoep & Johannes Sijbom 58,85%
2 Martin Abrahams & Martje Abrahams 58,72%
3 Heleen Caspers & Janny Offeringa 58,49%
4 Fenny Brouwer & Han Brouwer 58,18%
5 Roel Timmers & Marjan Funken 57,19%

Het Anker in Borger is het toneel van het Korenfestival 2022
 
Het Gemeentelijk Korenfestival wordt gehouden op zaterdag 12 November 
2022. Dit alles weer in Het Anker te Borger. De opening zal om 13.00 uur 
worden verricht door burgemeester Jan Seton.
 
Het gemeentelijk Korenfestival is een 
jaarlijks terugkerend evenement op de 
tweede zaterdag in november. Ook het 
Korenfestival is door Corona twee jaar 
uitgesteld. De organisatie is blij dat er 
weer elf  koren zich hebben aangemeld, 
want ook het coronavirus heeft een 
aanslag gepleegd op de koren.

Gezien het programma gaat het 
een leuk festival worden. Het 
middagprogramma is vanaf  13.00 uur 
tot 17.20 uur, het avondprogramma 
begint om 18.45 uur tot 22.20 uur. 
Zowel het einde van de middag als 
de avond wordt afgesloten met een 
gezamenlijk slotlied.

 
Ook de algehele sluiting zal worden 
verzorgd door de burgemeester. Publiek 
is de gehele dag hartelijk welkom, de 
toegang is gratis.

Dit is mede mogelijk gemaakt door 
vele sponsoren. Stichting Korenfestival 
Borger-Odoorn wil tenslotte ieder 
hartelijk bedanken voor hun geweldige 
inzet.
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Haarhuis Hammer in Assen; specialist in haarwerken
‘We proberen mensen hier zo goed mogelijk te helpen’
Het haar is het sieraard 
van het gezicht. In 
die wetenschap is het 
buitengewoon vervelend 
als je te maken krijgt 
met haaruitval. Je kunt 
van jezelf  gewoon erg 
dun of  fijn haar hebben 
of  te maken krijgen met 
haaruitval als gevolg van 
haarziekte Alopecia, het 
gebruik van medicijnen, 
stress, zwangerschap 
of  chemotherapie. Bij 
Haarhuis Hammer in 
Assen kun je prima 
terecht voor alleen de 
beste haarwerken. Het 
geweldige team – Willeke, 
Eveline, Marion en 
Sanne- kan je helpen en 
wat betreft haarwerken 
volledig ontzorgen. ‘We 
proberen mensen hier 
gewoon zo goed mogelijk 
te helpen’, vertelt Willeke.

Zelfvertrouwen
Als geen ander weten de specialisten van Haarhuis 
Hammer hoe belangrijk haar voor mensen kan 
zijn. ‘Als mensen te maken krijgen met haaruitval, 
dan kan dat nadrukkelijk ten koste gaan van het 
zelfvertrouwen. Mensen staren je op straat na en 
zien dat je bijvoorbeeld chemotherapie ondergaat. 
Dat is heel erg vervelend, en veel mensen durven 
om die reden de straat niet meer op. In dat geval 
kunnen wij een passend haarwerk bieden. 

Het is zeker niet zo dat hier alleen mensen komen 
die chemotherapie ondergaan. Ook bij natuurlijk 
zeer dun en fijn haar en bij de haarziekte Alopecia 
weten mensen ons al dertig jaar te vinden. Onze 
kracht? Dat is dat we hier werken met een geweldig 
team. We doen bovendien altijd een stapje extra 
voor onze klanten. Bovendien leveren we kwaliteit 
en nemen we hier nog echt de tijd voor onze 
klanten.’

Professioneel advies
Bij Haarhuis Hammer beseffen ze dat de stap om 
voor een haarwerk te kiezen best groot is. ‘Daarom 
nemen we ook de tijd. We gaan samen met de 
klant overleggen en geven professioneel advies. 
Vervolgens zoeken we naar een haarwerk dat bij de 
persoonlijkheid van de klant past. Uiteraard werken 
we hier zeer discreet. Ons doel is om mensen hun 
zelfvertrouwen terug te geven en dat ze met een 
goed gevoel onze zaak verlaten.’

Gehele pakket
In alle gevallen zullen de specialisten van Haarhuis 
Hammer proberen het natuurlijke haar zo goed 
mogelijk te benaderen. ‘Daar slagen we vrijwel altijd 
in. Hebben we een haarwerk aangemeten, dan kun je 
het hier ook laten onderhouden. Soms moet er nog 
iets bijgeknipt worden, moet het gewassen worden 
of  moet er weer meer slag in. Wat dat betreft bieden 
we dus het gehele pakket.’

Rechtstreeks declareren
Dankbaar. Aldus ervaart het team van Haarhuis 
Hammer het werk dat ze elke dag opnieuw mogen 
doen. ‘We kunnen mensen hier echt helpen. Het 
zit vaak niet alleen in het haarwerk, maar ook in 
het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn dat helemaal 
verdwenen is. Wij kunnen de mensen dat teruggeven 
en daar doen wij graag een stapje extra voor.’ Ook 
voor onderhoudsproducten is Haarhuis Hammer in 
Assen het vertrouwde adres.

‘We kunnen op het gebied van haarwerken volledige 
ontzorging bieden en zijn aangesloten bij ANKO. 
Daardoor kunnen we bijvoorbeeld ook rechtstreeks 
declareren bij de zorgverzekeraar’, besluit Willeke.

Haarhuis Hammer is gevestigd aan de Dr. 
Nassaulaan 10 in Assen en is telefonisch bereikbaar 
via 0592-313007. 

Zie ook de website haarhuishammer.nl

Foto: Herman van Oost
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Veertien kinderen
Een oorlogsgeschiedenis
Fred Menko geeft 
lezing in Emmen  
Adolf  Menko (1888-1963) kwam uit een joods 
gezin met veertien kinderen en was na de 
Tweede Wereldoorlog de enige overlevende 
van zijn generatie. Twee broers waren een 
natuurlijke dood gestorven, alle andere broers 
en zusters en vele van hun aangetrouwde 
familieleden en nakomelingen waren 
vermoord. Ook Adolfs eigen zoon Siegfried 
was omgekomen, in Mauthausen. ‘Veertien 
kinderen’ is geschreven door een kleinzoon 
van Adolf, Fred Menko.  Vele ontstellende 
gebeurtenissen komen voorbij. Het boek 
geeft een beklemmend beeld van racisme, 
vervolging, deportatie en moord.

Op zondagmiddag 13 
november 2022 om 14.00 uur 
geeft de auteur een lezing over 
zijn boek in de synagoge in 
Emmen.

Het is in dezelfde week, waarin 
de Kristalnacht, de pogrom 
van 9 en 10 november in 
1938 in nazi-Duitsland en 
-Oostenrijk wordt herdacht. 
Het is ook de tijd, waarin fascistische elementen in 
de Nederlandse politiek weer opkomen.

Helaas is het onderwerp actueel.

Verdere informatie is te vinden op 
www.synagoge-emmen.nl

Ingezonden brief
Trajectcontroles in 
het buitenland
Het fenomeen trajectcontroles is recent weer 
opgedoken in de discussie over een mogelijk 
grootschalige reconstructie van de “Hunebed 
Highway”, de N 34.

Nu is er eigenlijk niets nieuws onder de zon. 
De eerste proeven met trajectcontroles werden 
in april 2009 gedaan in België. Het lijkt er op 
dat na patates frites en fietsknooppunten dit 
het derde goede is dat we te danken hebben 
aan onze zuiderburen. Ook in Frankrijk en 
Italië zijn deze controles op diverse plaatsen 
ingevoerd.

En net als met veel onderwerpen weten we in 
ons land altijd heel veel katten uit de boom te 
kijken of  denken we zelf  een betere oplossing 
te kunnen bedenken.

Soms met rampzalige gevolgen. Denk 
bijvoorbeeld aan de Fyra. Maar met de 
trajectcontroles lijkt het nu hard te gaan. Zeker 
op N wegen. Het aantal is nu al het dubbele 
van die op de autosnelwegen. Valt er iets te 
leren uit de ervaringen in de diverse landen? 
Jazeker, volgens bronnen op Wikipedia, geeft 
nationaal en internationaal onderzoek aan dat 
trajectcontroles zorgen voor: meer veiligheid, 
rustiger verkeersbeeld, minder agressie, betere 
doorstroming, minder uitstoot en minder 
lawaai.

Bovendien is er geen ingrijpende reconstructie 
nodig. Met het uitgespaarde geld kan beter 
natuurlijke geluidswering worden aangebracht 
langs kwetsbare natuurgebieden zoals 
bijvoorbeeld het Drouwenerzand.

Frank Stoovelaar, Valthe

D66 Borger-Odoorn: College mist (bewust?) visie N34
Het is blijkbaar weer verkiezingstijd. De provincie Drenthe heeft elk besluit 
omtrent de N34 uitgesteld naar 2023, oftewel in ieder geval tot na de Provinciale 
Statenverkiezingen. En waar in Borger-Odoorn in het college-akkoord de N34 
nog werd benoemd, wordt in het nieuwe bestuursprogramma geen enkel woord 
gerept over de N34. Het waarom mag duidelijk zijn, men wil nu geen kiezers 
wegjagen door eerlijk te zijn over hun plannen voor wat betreft de N34.

D66 Borger-Odoorn is helder omrent 
de N34: Geen volledige of  gedeeltelijke 
verdubbeling. Waarom? Een verdubbeling 
biedt niet meer veiligheid, eerder 
schijnveiligheid wat uiteindelijk juist lijdt 
tot meer onveiligheid. Er zijn voldoende 
alternatieven zoals bijvoorbeeld een 
inhaalverbod of  trajectcontrole. Maar laten 
wij ook eerst het onderzoek afwachten 
van knooppunt Gieten, want die is na alle 
aanpassingen nog steeds de oorzaak van 
vele vertragingen.

Het college en de coalitie partijen hebben 
allen het woord participatie vaak genoemd 
tijdens de verkiezingen, totstandkoming 
coalitie en het bestuursprogramma. Laat 
men nu dan ook de daad bij het woord 
voegen en ook bij een onderwerp als de 

N34 luisteren naar de inwoners. Onlangs 
hebben er meerdere artikelen in deze krant 
gestaan met suggesties en zienswijzen op 
de N34 die meer dan het onderzoeken 
waard zijn.

D66 Borger-Odoorn dient dan ook tijdens 
de komende raadsvergadering over de 
begroting 2023 een motie in die het college 
vraagt om een visie te ontwikkelen voor 
de N34 waarbij participatie hoog op de 
agenda staat. Een visie waarbij juist de 

alternatieven worden onderzocht, zodat 
wij als gemeente hiermee naar de provincie 
kunnen gaan en een ander geluid laten 
horen die recht doet aan de belangen van 
onze inwoners. Wij hopen tegen beter 
weten in op een brede steun van deze 
motie.

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

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

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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Revoort Slopen en Saneren in 
2e Exloërmond viert 25-jarig jubileum
2e Exloërmond, Revoort Slopen en Saneren bestaat 25 jaar. Afgelopen vrijdag vierde 
Revoort samen met opdrachtgevers, leveranciers, partners en medewerkers een 
geslaagd jubileumfeest. Onder leiding van dagvoorzitter Marcel Nieuwenweg, werd 
er een kort programma gepresenteerd waarin men terugkeek op de afgelopen 25 jaar. 
Wethouder Jeroen Hartsuiker, overhandigde aan Germen Hooiveld – Bedrijfsleider 
van Revoort, een boom, die symbool staat 
voor een vruchtbare toekomst, met sterke 
wortels.

25 jaar
Revoort werd in 1997 opgericht door 
Dolf  van der Laan onder de naam BZN 
Sloopwerken en Asbestsanering. Die naam 
werd in 2018 veranderd in Revoort slopen 
& saneren. Van der Laan is trots op het 
bedrijf  dat er nu staat. “Het streven van 
BZN was netjes werk leveren en de klant 
tevreden maken en dat is waar het bij Revoort 
nog steeds om draait” aldus Van der Laan. 
Het bedrijf  doet inmiddels veel meer dan 
slopen en saneren. “Wij zijn de afgelopen 
jaren veranderd van sloopspecialist naar 
duurzaamheidspartner. Van voortraject tot 
en met oplevering ondersteunen we onze 
opdrachtgevers bij het zo duurzaam mogelijk 
ontmantelen en saneren.” Bij Revoort werken 
momenteel ongeveer 60 medewerkers. 
Aannemers en woningcorporaties zijn de 
belangrijkste opdrachtgevers. Maar daarnaast 
werkt het bedrijf  ook voor opdrachtgevers in 
de industrie.

Toekomst
Op de vraag hoe Germen de toekomst van 
Revoort ziet, antwoord hij: ”Terugkijkend 
op de afgelopen 25 jaar leert ons dat het 
echt anders moet in de bouw en daarin 
vervult Revoort een sleutelrol. We moeten 
van onbeperkt consumeren naar 100% 
hergebruik.” Revoort werkt aan nieuwe 
businessmodellen waarbij het verdienmodel 
van sloopbedrijf  veel meer gaat naar het 
hoogwaardig wegzetten van grondstoffen. 
Daarom is er een meerjarenplan gemaakt 

om ruim vóór 2030 volledig circulair 
te zijn. ”Natuurlijk zijn we maar één 
schakel in de bouwketen, maar wel een 
belangrijke.” Revoort wil graag samen 
met woningbouwcorporaties, architecten 
en ontwikkelaars aan de slag om nieuwe 
ontwerp- en bouwmethoden te ontwikkelen. 
Het 25-jarig jubileum is wat Revoort betreft 
het begin van een nieuw hoofdstuk. Om 
dat voor iedereen zichtbaar te maken is 
de huisstijl van Revoort opgefrist. De 
kleurstelling blijft het vertrouwde blauw en 
groen, het logo is gemoderniseerd en vanaf  
nu staat er onder de naam Revoort circulair 
slopen & saneren.

Nieuwbouw Esdal College officieel van 
start gegaan

Met de onthulling van het bouwbord, afgelopen woensdag, is de bouw van het nieuwe 
Esdal College aan de IJzertijdstraat in Borger officieel van start gegaan. 
 
Samen met wethouder Bernhard Jansen van 
de Gemeente Borger-Odoorn, directeur 
Matthias Kooistra van het Esdal College 
Borger, directeur Ralf  Holthuis van Hesco 

Bouw en een aantal toekomstige leerlingen, 
werd onder grote belangstelling de impressie 
van de nieuwe school onthuld.

Foto: Harry Tielman
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De Treffer ‘16
Vrijdag 4 november 2022     
19:30  EHS’85 VR30+1  KSC VR30+1
19:30  SJO NWVV/Titan VR30+1De Treffer ‘16 VR30+1  
20:00  KSC VR30+1  SJO NWVV/Titan VR30+1  
20:00  De Treffer ‘16 VR30+1  Musselkanaal VR30+1  
20:30  SJO NWVV/Titan VR30+1EHS’85 VR30+1  
20:30  Musselkanaal VR30+1  KSC VR30+1
21:00  KSC VR30+1  De Treffer ‘16 VR30+1  
21:00  EHS’85 VR30+1  Musselkanaal VR30+1  
21:30  De Treffer ‘16 VR30+1  EHS’85 VR30+1  
21:30  Musselkanaal VR30+1  SJO NWVV/Titan VR30+1 

Zaterdag 5 november 2022      
09:00  De Treffer ‘16 JO9-1JM  HOVC JO9-1 J/M  
10:00  De Treffer ‘16 JO12-1  SJS JO12-2 
10:00  De Treffer ‘16 JO10-1  Ter Apel ‘96 FC JO10-1  
11:45  SJO Dalen/DSC MO17-1  de Treffer ‘16 MO17-1 9tal
13:00  WKE ‘16 JO15-1  De Treffer ‘16 JO15-1  

Zondag 6 november 2022      
10:00  SPW 2  De Treffer ‘16 2  
14:00  De Treffer ‘16 1  GKC 1

Clubnieuws

sv Borger
Vrijdag 4 november 2022  
Dames spelen op Spoprtpark Borger  
19:30 Buinerveen VR18+1 Borger VR18+1
20:00 Borger VR18+1 Buinen VR18+1
20:00 SJS VR18+1 Buinerveen VR18+1
20:30 Buinen VR18+1 SJS VR18+1
20:30 Buinerveen VR18+1 SJO ZVC ‘14 VR18+1
21:00 SJS VR18+1 Borger VR18+1
21:00 SJO ZVC ‘14 VR18+1 Buinen VR18+1
21:30 Borger VR18+1 SJO ZVC ‘14 VR18+1
21:30 Buinen VR18+1 Buinerveen VR18+1

Heren spelen op Sportpark De Perkenslag Westerbork
19:30 Borger 45+1 VKW 45+1
20:30 Borger 45+1 Buinerveen 45+1
20:00 Gasselternyveen 45+1 Borger 45+1
21:30 LEO (Loon) 45+1 Borger 45+1

Zaterdag 5 november 2022  
09:00 Borger JO13-1 Hoogezand JO13-1
09:00 Borger JO11-2 WVV JO11-3
09:00 Borger JO8-2 Nieuw-Buinen JO8-1JM
10:30 Borger JO19-1 Stadskanaal JO19-1
11:00 Borger JO15-2 DZOH JO15-5
11:30 Borger JO17-1 Annen JO17-1
11:30 Borger JO11-1 Meppel FC JO11-1
09:00 Valthermond JO17-1 Borger JO17-2
09:00 SJO ZVC ‘14 JO13-1JM Borger JO13-2
09:00 Wildervank JO11-3JM Borger JO11-3JM
09:00 Ter Apel ‘96 FC JO9-1 Borger JO9-1
09:30 WKE ‘16 JO8-1 Borger JO8-1
11:00 SJO ZVC ‘14 JO11-2 Borger JO11-4
11:15 SJO NWVV/Titan JO15-1 Borger JO15-1
12:00 LTC 2 Borger 2
14:30 WVV 1 Borger 1

Zondag 6 november 2022  
10:00 Borger 2 zo. VKW 5

vv Nieuw-Buinen
2-11-2022
19:30 ST Gieten/Eext JO19-2 Nieuw-Buinen JO19-1
   
4-11-2022
19:30 Nieuw-Buinen 45+1 Buinen 45+1
20:00 Valthermond 45+1 Nieuw-Buinen 45+1
20:30 Nieuw-Buinen 45+1 SJS 45+1
21:30 Ter Apel ‘96 FC 45+1 Nieuw-Buinen 45+1
20:00 HSC VR30+1 Nieuw-Buinen VR30+1
20:30 Nieuw-Buinen VR30+1 Muntendam VR30+1
21:00 WVV VR30+1 Nieuw-Buinen VR30+1
21:30 Nieuw-Buinen VR30+1 HS’88 VR30+1
19:30 Valthermond VR30+1 Nieuw-Buinen VR30+2
20:00 Nieuw-Buinen VR30+2 HOVC VR30+1
20:30 Roswinkel Sp. VR30+1 Nieuw-Buinen VR30+2
21:00 Nieuw-Buinen VR30+2 Sweel VR30+1
   
5-11-2022
10:00 Nieuw-Buinen JO9-1 Mussel JO9-1
10:00 Nieuw-Buinen JO10-1 SJS JO10-2
10:00 Nieuw-Buinen MO17-1 ST Tynaarlo/VAKO MO17-1
10:30 Nieuw-Buinen MO15-1 Asser Boys MO15-1
12:30 Nieuw-Buinen JO12-2 Stadskanaal JO12-1
12:30 Nieuw-Buinen JO15-1 SJO ZVC ‘14 JO15-1
13:00 Nieuw-Buinen MO20-1 IJVV MO20-1
15:00 Nieuw-Buinen JO19-1 Onstwedder Boys JO19-1
15:00 Nieuw-Buinen VR1 LEO (Loon) VR1
09:00 Borger JO8-2 Nieuw-Buinen JO8-1JM
09:00 Musselkanaal JO11-1 Nieuw-Buinen JO11-1
10:30 Onstwedder Boys JO12-1JM Nieuw-Buinen JO12-1
11:45 Gorecht MO13-2 Nieuw-Buinen MO13-1 (9-tal)
12:00 HSC JO17-1 Nieuw-Buinen JO17-1
  
6-11-2022
11:00 Nieuw-Buinen 2 Forward 8
14:00 SVV’04 1 Nieuw-Buinen 1

vv Gasselternijveen
Vrijdag 4 november 2022
SJO ZVC ‘14 VR18+1  SJS VR18+1  19:30
Buinerveen VR18+1  SJO ZVC ‘14 VR18+1  20:30
SJO ZVC ‘14 VR18+1  Buinen VR18+1  21:00
Borger VR18+1  SJO ZVC ‘14 VR18+1  21:30
Gasselternyveen 35+1  Pekelder Boys 35+1  19:30
Onstwedder Boys 35+1  Gasselternyveen 35+1  20:30
Gasselternyveen 35+1  SJS 35+1  21:00
SETA 35+1  Gasselternyveen 35+1  21:30
Buinerveen 45+1  Gasselternyveen 45+1  19:30
Gasselternyveen 45+1  Borger 45+1  20:00
LEO (Loon) 45+1  Gasselternyveen 45+1  20:30
Gasselternyveen 45+1  VKW 45+1  21:00

Zaterdag 5 november 2022
Bellingwolde JO19-1  SJO ZVC ‘14 JO19-1  14:00
SJO Pekela 2000 JO14-1J  SJO ZVC ‘14 JO14-1  09:30
Nieuw-Buinen JO15-1  SJO ZVC ‘14 JO15-1  12:30
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM  Zwartem. Boys JO12-1  09:00
SJO ZVC ‘14 JO9-2  SJS JO9-2  09:00
SJO ZVC ‘14 JO8-1  FC Zuidlaren JO8-4  09:00
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM  Borger JO13-2  09:00
SJO ZVC’14 JO17-1  Actief  JO17-1  09:00
SJO ZVC ‘14 JO11-2  Borger JO11-4  11:00
SJO ZVC ‘14 VR1  VKW VR1  14:00
SJO ZVC ‘14 JO8-2  Wildervank JO8-2JM  09:00
SJO ZVC ‘14 JO11-1  FC Zuidlaren JO11-3  09:00
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM  Musselkanaal JO9-1  10:00
SJO ZVC ‘14 JO10-1  SGO JO10-1  11:00

Zondag 6 november 2022
Gasselternyveen 4  Roswinkel Sp. 3  10:00
Gasselternyveen 1  VV Sleen 1  14:00
Drachten 2  Gasselternyveen 2  11:00
Eext 2  Gasselternyveen 3  10:00

vv HOVC
Vrijdag 4 november    
19.30 HOC Vr30+1 Sweel Vr30+1
20.00 Nieuw-Buinen Vr30+2 HOC Vr30+1
20.30 HOVC Vr30+1 Valthermond Vr30+1
21.30 Sp Roswinkel Vr30+1 HOC Vr30+1
20.00 Sweel 45+1 HOVC 45+1
20.30 HOC 45+1 Nieuw Balinge 45+1
21.00 Witteveense Boys’87 45+1 HOVC 45+1
21.30 HOVC 45+1 SCN 45+1
  
Zaterdag 5 november    
9.00 HOVC JO10-1 DZOH JO10-3
9.00 HOVC JO8-1JM SVBO JO8-2
9.00 Pekelder Boys JO8-1JM HOVC JO8-2
9.00 SJS JO12-1 HOVC JO12-2JM
9.00 De Treffer’16 JO9-1JM HOVC JO9-1JM
10.00 KSC JO11-1JM HOVC JO11-1JM
10.30 HOVC JO12-1JM Musselkanaal JO12-2
11.00 HOVC JO13-1 DZOH JO13-2
11.45 Bargeres JO15-1JM HOVC JO15-2JM
12.00 HOVC JO15-1JM VIOS(O) JO15-1JM
13.30 Sweel Vr2 HOVC Vr1
14.00 HOVC JO19-1 DZOH JO19-2
  
Zondag 6 november    
10.00 HOVC 2 GSAVV Forward 3
10.00 HOVC 3 WKE’16 2
10.00 SPW 3 HOVC 4
10.00 HOVC 5 Zwartemeerse Boys 2
10.00 VIOS(O) 3 HOVC 6
10.00 HOVC 7 Bareveld 3
14.00 Musselkanaal 1 HOVC 1

Langs de velden
Mister Valthermond en WKE’16 trainer Albert Koops 
zette zondag na de wedstrijd de joker in. Dat betekende 
dat hij na afloop niet met de bus terug naar de Sluisvierweg 
in Emmen hoefde maar ‘gewoon’ in zijn woonplaats 
Valthermond mocht blijven. Koops had (terecht) genoten 
van zijn ploeg en zag dat zijn tactisch plan prima werkte. En 
dus smaakte het witte wijntje na afloop in de bestuurskamer 
van Valthermond – geserveerd door gastvrouw Henny 
Mestemaker -extra lekker.

Opvallend; Valthermond trainer Kenny Koning kreeg in de 
eerste helft van de wedstrijd een gele kaart van scheidsrechter 
Wolthof. ‘De vrije trap waaruit WKE’16 scoorde, was 
absoluut geen vrije trap’, zegt Koning. En meteen dwaalden 
de gedachten van de trainer af  naar de wedstrijd tegen 
Veendam 1894, vorig seizoen. Wolthof keurde in dat duel 
liefst drie goals van Valthermond af. ‘Nadat uit de vrije 
trap gescoord was, zei ik tegen hem dat ‘Veendam dus geen 
incident was’. Daarom kreeg ik geel. Ik heb in de rust tegen 
hem gezegd dat ik dat niet had moeten zeggen. Maar het 
was gewoon wat emotie. De gele kaart was mijns inziens een 
beetje overdreven.’

Tom Meijers startte zondag niet in de basis bij 
Valthermond. Hij sloot tijdens de eerste helft aan bij de 
wissels. Dat had alles te maken met de wedstrijd FC Emmen 
– FC Groningen. Bij die wedstrijd was hij namens RTV 
Drenthe verantwoordelijk voor het live blog van de omroep. 
Meijers speelde geen minuut, iets dat overigens ook te 
maken had met een lichte hamstring blessure van de noeste 
verdediger. Met Meijers was er dus toch nog iemand van 
RTV Drenthe present. ‘Onze Club’ ontbrak, en dat verraste 
toch wel veel mensen. Ze hebben in elk geval wel iets gemist, 
al was het alleen al de 1-1 van Erik Jan Veerbeek.

Ook gezien in Valthermond, zondagmiddag; Jordy 
Weggemans, in rolstoel en Albert Wardenburg, al vijftien 
jaar wedstrijdsecretaris van Valthermond. Gelukkig was ook 
Bert Eling weer van de partij en uiteraard ontbrak ook John 
Draijer niet. De assistent-trainer van Valthermond tekende 
vorige week overigens pas een contract bij de club. Of  hij 
tot dat moment pro deo aan de slag was voor de club, werd 
angstvallig geheim gehouden.

Wat een pech voor Gasselternijveen, zondag tegen 
Schoonebeek. De 5-0 nederlaag was natuurlijk een 
tegenvaller, net als de rode kaart voor Brandon Meems. De 
linkspoot kreeg twee keer geel. Dat alles viel echter in het 
niets bij de zware blessure die Joep Salomons zondag opliep. 
Hij brak in de 85e minuut zowel zijn kuit- als scheenbeen. 
Nieveen is Salomons dus wel even kwijt, iets dat ook al geldt 
voor spits Yordi Saman. Hij heeft vocht in de knie en is 
voorlopig ook nog wel even uit de roulatie.

Minder pech hadden Hoofdtrainer Bas Nibbelke en 
bestuurslid Stefan Reitsema van vv Gieten want zij wonnen 
prijzen van de veldverloting. Naast de drie punten gingen dus 
ook o.a. een rollade en een leverworst mee terug naar Gieten
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

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

ZVV Borger en Futsal 
Emmeloord maken reclame 
voor het zaalvoetbal
De topper tussen ZVV Borger en Futsal Emmeloord, 
afgelopen vrijdag in de Koel in Borger, was pure 
reclame voor het zaalvoetbal. Het nog ongeslagen 
ZVV Borger en het op de tweede plaats staande Futsal 
Emmeloord vermaakten het publiek van de eerste tot 
de laatste minuut. Uiteindelijk eindigde het duel in een 
6-6 remise.

ZVV Borger maakte 
in letterlijk de laatste 
seconde van het duel de 
wel verdiende gelijkmaker. 
Vanaf  het eerste fluitsignaal 
hanteerden beide ploegen 
een zeer hoog tempo. Het 
spel ging gelijkop en via Roy 
Feiken kwam ZVV Borger 
op 1-0. Na de 1-1 maakte 
Demy te Velde de 2-1, maar 
opnieuw kwamen de gasten 
langszij. Dat gebeurde ook 
na de 3-2 van Max de Roos. 

ZVV Borger kwam 
vervolgens op een 4-3 
voorsprong door Bram 
Komduur, waarna 
Emmeloord twee keer wist te 
scoren: 4-5. Te Velde maakte 
echter weer gelijk. Na de 
5-6 leken de bezoekers met 
de zege aan de haal te gaan. 
In de slotseconde echter, 
maakte opnieuw Komduur 
de verdiende gelijkmaker 
en blijft ZVV Borger dus 
ongeslagen in de Topklasse. 
(Week in Week uit/Vincent 
Muskee)
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Week in Week uit?
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redactie@weekinweekuit.com
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vv Gieten
Woensdag 2 november 
19:30  Gieten/Eext JO19-2  Nieuw-Buinen JO19-1  
21:00 DOSKO 2 Gieten 2 Zaal
 
Vrijdag 4 november 
19:00  Annen 35+1  Gieten 35+1  
19:30  Gieten 35+1  FC Zuidlaren 35+2  
20:30  Tynaarlo 35+1  Gieten 35+1  
21:00 Gieten 35+1 Zuidlaarderveen 35+1

Zaterdag 5 november 
09:00  Gieten/Eext JO11-2JM  Stadskanaal JO11-3  
09:00  Gieten JO8-3  Musselkanaal JO8-2JM  
09:00  Gieten/Eext JO10-1JM  Zuidlaren JO10-3  
09:00  Gieten/Eext JO9-1JM  SPW JO9-1  
09:00  Gieten/Eext JO7-1JM  Zuidlaren JO7-3  
09:00  HSC JO8-1JM  Gieten/Eext JO8-1JM  
09:00  Wildervank JO9-2  Gieten/Eext JO9-2JM  
09:20  Gieten/Eext JO7-1JM  Annen JO7-1  
09:40  Be Quick 1887 JO7 Rood  Gieten/Eext JO7-1JM  
10:00  Dalen/DSC JO13-2JM  Gieten/Eext JO13-2JM  
10:30  Gieten/Eext JO11-1JM  SJO BBC JO11-1JM  
10:30  Gieten/Eext JO13-1JM  LTC JO13-2  
10:30  Gieten/Eext JO14-1JM  Onstwedder B. JO14-1  
10:30  SJS JO8-1  Gieten/Eext JO8-2JM  
12:00  BATO JO15-1  Gieten/Eext JO15-1  
12:30  Gieten/Eext JO15-2JM  Achilles 1894 JO15-2  
12:30  Gieten/Eext JO17-2  SJS JO17-1  
12:30  Stadskanaal JO19-2  Gieten/Eext JO19-2  
13:15  BATO JO17-1JM  Gieten/Eext JO17-1JM  
14:30 Gieten/Eext JO19-1 HS’88 JO19-1

Zondag 6 november
10:00  Gieten 4  Annen 6  
10:00  Stadskanaal 5  Gieten 3  
10:00  Roden 3  Gieten 5  
11:00  GVAV-Rapiditas 2  Gieten 2  
14:00  vv Gieten  SVZ 1

vv Buinerveen
Vrijdag 4 November   
Heren 7 tegen 7 Te Westerbork 
Buinerveen 45+ Gasselternijveen 45+ 19.30 uur
Borger 45+ Buinerveen 45+ 20.30 uur
Buinerveen 45+ LEO (Loon) 45+ 21.00 uur
VKW 45+ Buinerveen 45+ 21.30 uur
  
Dames 7 tegen 7 Te Borger  
Buinerveen VR Borger VR 19.30 uur
SJS VR Buinerveen VR 20.00 uur
Buinerveen VR ZVC’14 VR 20.30 uur
Buinen VR Buinerveen VR 21.30 uur
  
Zaterdag 5 November
BBC JO 17-1 Pekelder Boys JO 17-1 10.30 uur
Roswinkel JO 13-1 BBC JO 13-1 11.30 uur
Gieten/Eext JO 11-1 BBC JO 11-1 10.30 uur
Musselkanaal JO 10-1 BBC JO 10-1 10.30 uur
BBC JO 08-1 WVV JO 08-1 09.00 uur
Sellingen JO 07-1 BBC JO 07-1 09.00 uur
BBC JO 07-2 FC Coevorden JO 07-1 09.00 uur
  
Zondag 6 November   
EHS’85 1 Buinerveen 1 14.00 uur
KSC 2  Buinerveen 2 10.00 uur
Buinerveen 3 ZNC 2 10.00 uur

Borger wint dik verdiend van CSVC
Na vier gespeelde wedstrijden 
had SV Borger slechts drie punten 
verzameld. Drie te weinig, zo klonk 
het afgelopen zaterdag op sportpark 
de Drift. Het maakte wel dat er toch 
enige druk op het duel met CSVC 
lag. De Coevordenaren verzamelden 
zes punten en bezetten voorafgaand 
aan de wedstrijd precies de positie 
waar de groenhemden zich aan het 
einde van de rit graag terugzien. Een 
veilige plek in de hoge middenmoot 
dus. Een nieuwe nederlaag zou 
Borger al vroeg in het seizoen in de 
achtervolging dwingen. Winst zou 
aansluiting met de middenmoot 
betekenen. Het werd het laatste en 
daar viel helemaal niets op af  te 
dingen.

Door: Erwin Beukema 
Foto: Alle Oldenbeuving

Borger op rozen
Na een tiental minuten aftasten pakte 
de equipe van Arne Joling langzaam 
maar zeker het initiatief. Het leidde tot 
meerdere kansen voor de thuisclub, 
maar met name Gijs Roda en Tim Edens 
misten wat geluk bij het afronden. In de 
27e minuut deed Floris Hiddink wel wat 
zijn teamgenoten verzuimden. Hij vond, 
na goed voorbereidend werk van Roda, 
de linkerbovenhoek en zette zijn ploeg 
op een verdiende voorsprong. Drie 
minuten later eiste de doelpuntenmaker 
opnieuw een hoofdrol op met een 
scherp aangesneden hoekschop, die 
via een Coevordenaar tot doelpunt 
werd gepromoveerd. De groenwitten 
zaten hiermee op rozen. Toch was het 
voor rust nog niet gedaan met hun 
dadendrang. Vijf  minuten voor de pauze 
werd het nog 3-0 door een benutte 
strafschop van Luuk Kenter, nadat 
Hendrik Gustin in kansrijke positie door 
CSVC-doelman Rogier Assen binnen 
de beruchte lijnen werd getorpedeerd. 
Ruststand: 3-0.
Simpel overeind
Ook na de thee bleef  Borger de 
bovenliggende partij. Het had nog 

een aantal keren kunnen profiteren 
van de ruimtes die het ietwat trage 
verdedigingscentrum van CSVC weggaf. 
Helaas strandden meerdere potentieel 
gevaarlijke aanvallen in de afrondende 
fase. CSVC zette er weinig tegenover, 
maar kwam toch op 3-1 via Ismail 
Uçan. De spits benutte een toegekende 
strafschop na hands van Bas Kaspers. 
Het verwachte slotoffensief  van de 
gasten bleef  hierna uit. Borger bleef  
relatief  simpel overeind en wist in 
blessuretijd zelfs nog op 4-1 te komen. 
Doelpuntenmaker was invaller Ruben de 
Valk, de aanvaller liet hiermee opnieuw 
zien weinig minuten nodig te hebben 
om het net te vinden. 

Masterclass van Bas Kaspers
Een terechte overwinning voor de 
bewoners van de Hunebedhoofdstad. 
Het had zelfs nog ruimer kunnen 
uitpakken, maar geen Borgernaar die 

daar na afloop over klaagde. Misschien 
wel belangrijker, de groenhemden gaven 
bijna niks weg. De defensie stond als een 
huis. 

Met name het sterke spel van stille 
kracht Bas Kaspers verdient het om hier 
genoemd te worden. De rechtsback gaf  
een masterclass vooruit verdedigen. Zijn 
directe tegenstander zal er radeloos van 
geworden zijn.

Volgende week moet dit alles een 
vervolg krijgen op bezoek bij WVV. 
Weet men ook daar te winnen, 
dan ontstaat er lucht richting de 
degradatiezone. Dat is waar Borger zich 
vooralsnog op richt.

Opstelling Borger: Haandrikman, 
Kaspers, Edens, Speelman, Brink, v/d 
Span, Hiddink, Ottens, Gustin, Roda 
(82. De Valk) en Kenter (90. Van Dijk).

Buinerveen niet verder dan gelijkspel
Buinerveen ‘vergat’ zondag te winnen van Eext. De ploeg van trainer Willy 
Kral bleef  op een 2-2 gelijkspel steken. En dat terwijl de thuisclub tot aan de 
72e minuut nog met 2-0 voorstond. In de slotfase wisten de bezoekers echter 
nog langszij te komen.

Zesde plek
De eerste helft was zeer matig. Beide 
ploegen probeerden het wel, gescoord 
werd er echter niet. Na de rust kreeg 
David Karabed het echter op de heupen. 

Hij maakte in de 55e minuut de 1-0 en 
liet vier minuten later het net opnieuw 
bollen: 2-0. Buinerveen was in die fase 
ook beter en leek het duel beslist te 
hebben. Niets bleek echter minder waar. 

In de 72e minuut namelijk, maakte Eext 
de aansluitingstreffer. De ploeg geloofde 
toen weer in de gelijkmaker en die kwam 
er dan ook negen minuten voor tijd: 2-2. 
Door de remise blijft Buinerveen steken 
op de zesde plaats in de vierde klasse, 
met vijf  punten uit vier duels. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Weer zege voor Buinen
Buinen is bezig aan een prima seizoen in de vierde klasse. Nu moest 
hekkensluiter DSC’65 geloven aan de dadendrang van de ploeg van trainer 
Gert Bijker: 4-2. Grote man aan de zijde van de thuisclub was Bram 
Komduur. Hij maakte zondagmiddag namelijk drie treffers.

Drie goals Bram Komduur
Buinen was zondag gedurende 
negentig minuten de betere ploeg. Toch 
resulteerde het overwicht in de eerste 
helft in slechts één treffer Tien minuten 
voor de rust brak Bram Komduur de 
ban: 1-0. De gasten toonden na de rust 

echter karakter, en kwamen na een uur 
voetbal via Arnoud ten Bruggen zomaar 
op 1-1. Buinen zette vervolgens aan. 
In de zeventigste en tachtigste minuut 
scoorde Komduur de 2-1 en de 3-1 
en in de voorlaatste minuut maakte 
Marc Haandrikman de 4-1. Dat was 

echter niet de laatste treffer van het 
onderhoudende duel. In de blessuretijd 
namelijk, bepaalde Thijs Meppelink 
de eindstand op 4-2. Door de zege 
is Buinen ondertussen geklommen 
naar de tweede stek, met tien punten 
uit vier duels. Daardoor kan met 
recht gesproken worden van een zeer 
geslaagde seizoenstart. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Magere zege Gieterveen op hekkensluiter Wedde
Gieterveen deed zondag wat het aan de stand verplicht was; winnen van 
hekkensluiter Wedde. In een bepaald niet hoogstaande pot voetbal bleef  het 
bij 2-0, een magere afspiegeling van de werkelijke krachtsverhoudingen.

Gieterveen maakte het verschil al voor 
de rust, want na drie kwartier eenzijdig 
voetbal stond het 2-0. De doelpunten 

van de thuisclub kwamen op naam van 
Sjoerd Mink en Jesse Nijhuis. Ook na de 
thee had Gieterveen het beste van het 

spel, gescoord werd er echter niet meer. 
Door de zege is Gieterveen geklommen 
naar de vierde plaats op de ranglijst, op 
slechts drie punten achterstand van de 
koplopers BNC en Veelerveen. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)
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Dubbel verlies voor Gasselternijveen: 
beenbreuk Joep Salomons
Gasselternijveen verloor zondag met 5-0 van Schoonebeek. Erger nog dan de ruime 
nederlaag was wel de dubbele beenbreuk die Joep Salomons vlak voor tijd opliep. Na 
een onnodig harde charge brak hij zowel zijn scheen- als kuitbeen. ‘Verschrikkelijk 
natuurlijk’, zei trainer Johan Hollen. ‘Verliezen is natuurlijk nooit leuk, maar de zware 
blessure van Joep is veel erger.’

Dertig seconden
Gasselternijveen speelde al na drie kwartier 
voetbal een verloren wedstrijd. Toen stond 
het namelijk al 3-0 voor de thuisclub. ‘We 
kwamen al na dertig seconden achter toen 
een voorzetje zomaar bij de tweede paal 
binnenviel’, zag Hollen. Ook in het vervolg 
van de eerste helft ging er in verdedigend 
opzicht teveel mis. Ook doelman Koops 
had zijn dag niet waardoor het door treffers 
van Bos, Steffens en Remco Huser na drie 
kwartier al 3-0 stond. ‘Ons voetbal was 
helemaal niet zo slecht. Zo kregen wij in de 
eerste helft ook een tweetal grote kansen. Een 
keer werd de bal echter van de lijn gehaald en 
verdween een minstens even grote kans

net over het doel van Schoonebeek’, aldus 
Hollen.

Rode kaart Brandon Meems
Toen het na de rust al snel 4-0 werd, was de 
wedstrijd gespeeld. ‘Dat het dan ook nog 
5-0 wordt is vervelend. Veel vervelender 
was echter de overtreding op Joep, ongeveer 
vijf  minuten voor tijd. Ik vond het een nare 
overtreding, de scheidsrechter noemde het 
een duel om de bal’, zegt Hollen. En alsof  
de gifbeker nog niet helemaal leeg was; in de 
slotfase kreeg ook Brandon Meems nog eens 
zijn tweede gele kaart waardoor hij vroegtijdig 
kon douchen. ‘Een middag om snel te 
vergeten’, besluit Hollen. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Gieten neemt 3 punten mee uit Midwolda

Gieten is aan een opmerkelijke seizoenstart bezig. De verwachtingen waren niet 
bijster hoog gespannen na het vertrek van meerdere spelers. Maar na 5 wedstrijden 
staat het team van Hoofdtrainer Bas Nibbelke ‘gewoon’ op de 2e plaats met 10 punten 
uit 5 wedstrijden en dat mag opmerkelijk worden genoemd.
 
Afgelopen zondagmiddag speelde men in 
Midwolda aan de Niesoordlaan tegen MOVV 
en werd er moeizaam met 3-4 gewonnen. 
Grote man aan de kant van Gieten was Jarno 
Hoiting want hij wist 2x te scoren. Komende 
zondag speelt Gieten in eigen huis tegen 

SVZ uit Zeijen dat nu op de vierde plaats 
staat. Het predikaat ‘Topper in 3C’ kan dus 
genoemd worden. De wedstrijd in Gieten 
begint zondag om 14.00 uur. (Week in Week 
uit/Harrie Meiringh - Foto: Be Speelman)

Prijsuitreiking Hunebedtoernooi  
JV Borger door wethouder Ankie Huijing

Op 7 wedstrijdmatten met meer dan 
400 deelnemers in de leeftijd van 6 tot 
18 jaar vond afgelopen zaterdag het 
45ste Hunebedtoernooi van JV Borger 
plaats in sporthal De Koel. Wethouder 
Ankie Huijing was aanwezig om in het 
ochtendblok de prijzen uit te reiken.

De judoka’s vertegenwoordigden 39 
verschillende verenigingen uit de 5 
noordelijke provincies. Voldoende voor de ca. 
500 toeschouwers om de hele dag te genieten 
van spannende, enerverende en sportieve 
wedstrijden. Ondertussen zorgden de vele 
vrijwilligers er voor dat het toernooi in 
goede banen werd geleid. Omdat JV Borger 
besloten had, in verband met de corona 
naweeën, geen beroep te doen op sponsoring 
door de lokale middenstand was het de 
vraag of  de begroting dekkend zou zijn. De 
gemeente Borger-Odoorn bleek echter bereid 
het toernooi met een subsidie tegemoet te 
komen. Tevens wilde  wethouder Ankie 
Huijing ook haar bijdrage leveren. Daarom 
nam zij de prijsuitreiking in het ochtendblok 
voor haar rekening. Voorafgaand sprak ze 
een aantal woorden tot de aanwezigen waarin 
ze het belang van sport en bewegen voor 
jongeren benadrukte en ze het toernooi 
een mooie kans vond om als gemeente daar 

aan mee te werken. De 15 deelnemers van 
JV Borger presteerden wisselend tijdens de 
sportieve  en soms harde wedstrijden. Maar 
voor hun geldt ook, meedoen is belangrijker 
dan winnen. Vierde plaatsen werden behaald 
door Ahmed Sayed Taha, Dèstan van 
Dommelen, Kyan de Weijs, Thomas Bloem, 
Tijn Moek, Niels Kort, Maxx Wubs, Jens 
Horring, Elmer Weemstra, Ronaldo Peters, 
Sem Gransbergen, Giel Kort  en Aimin 
Ouazen. Op plaats drie eindigde Floris Keizer 
en Jenna Holla werd tweede.

Tijn Moek zet een worp in

Wethouder Ankie Huijing richt een woordje tot de 
aanwezigen

Hillie van der Wal uit Gieten wint 
Zeemijlenloop
Hillie van der Wal uit Gieten won afgelopen weekend de Zeemijlenloop over 7408 
meter in Delfzijl.

In een tijd van 29.59 rende Hillie van der Wal 
over de finishlijn in het centrum van Delfzijl 

en was daarmee de snelste vrouw.

Regelmatige zege HOVC op Noordster: 4-0

‘Er zijn van die momenten in het seizoen dat je er gewoon moet staan. En zo’n 
moment was vandaag’. Dat zei HOVC-trainer Erik de Jong na afloop van het met 4-0 
gewonnen duel tegen laagvlieger Noordster. ‘Ik moet zeggen dat Noordster ondanks 
dat ze hekkensluiter zijn een prima spelopvatting had en volle bak speelde, over de 
gehele linie echter waren we duidelijk te sterk.’

Op de 4-0 zege voor de thuisclub viel dan 
ook helemaal niets af  te dingen.  HOVC 
maakte in de eerste helft al het verschil. Al na 
acht minuten opende Frank Fokke de score. 
Amper zes minuten later verdubbelde Gert 
Jan Spijker de marge: 2-0. Toen Jelle Siekman 
vier minuten voor de rust de 3-0 maakte, was 
het duel feitelijk al gespeeld. De toeschouwers 

moesten vervolgens tot aan de 75e minuut 
wachten op de vierde treffer. Ook die kwam 
trouwens op naam van Frank Fokke. ‘Kijk, 
wij worden geen kampioen. Het is voor 
ons belangrijk dat we de marge richting de 
onderste ploegen kunnen behouden. En dat 
gaat tot nu toe prima’, zei De Jong. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Rianne van der Laan
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7 Podiumplaatsen voor Twirlstars 
Harmonie Gasselte

Op zaterdag 29 oktober vond de laatste regulier twirlwedstrijd plaats van dit seizoen. 
Ditmaal reisden alle leden af  naar Musselkanaal.

Goud was er deze dag voor Lizzy Boontjes. 
Zij behaalde goud op het onderdeel solo 
artistiek programma en het onderdeel 
sterparade. Samen Lieke Bloupot, Annelin 
Moes en Lotte Breimer mocht ze ook een 
gouden medaille ophalen voor het ensemble. 
Ook was er goud voor het duo Marit & 
Kirsten Oosterhuis en het seniorenensemble 
bestaande uit Kirsten, Karen Luis en Yvette 
Venema.

Zilver was er voor het duo van Annlin 
& Lotte. Het senior team wist een 3e 
plek te bemachtigen. De andere leden 
hebben fantastische shows laten zien met 
daarbij mooie punten. De leden gaan 
zich nu klaar maken voor de provinciale 
kampioenschappen op 26 november in 
Hoogeveen.

Ook gymnastieklessen in Gasselternijveenschemond
Meer Bewegen voor Ouderen in  
Aa en Hunze
In de gemeente Aa en Hunze vinden meerdere bewegingsactiviteiten plaats onder de 
noemer Meer Bewegen voor Ouderen( MBvO). Zo kunt u in Rolde meedoen met Tai 
chi. Is dansen meer uw ding? Dan bestaat er de mogelijkheid om op maandagavond 
in Rolde mee te doen met volksdansen. In meerdere dorpen (Annen, Eexterveen, 
Grolloo, Gasselternijveenschemond en Rolde) bieden we gymnastieklessen aan voor 
senioren.

Ook hebben we activiteiten die plaatsvinden 
in de buitenlucht. Op maandag, dinsdag 
en donderdagmiddag wordt er sportief  
gewandeld in de bossen bij Eext en Annen. 
Zwemmen doen we op donderdagavond in 
het zwembad van de Trans in Nooitgedacht. 
Lijkt het u leuk om een keer een les mee 
te doen of  wilt u liever eerst gewoon even 

kijken? Allemaal geen probleem. Voor vragen 
kunt u terecht bij Grietje Paas van Impuls. Ze 
is te bereiken op 0592-24 59 24 en 06-21 50 
54 88. Op www.impulsaaenhunze.nl (onder 
het kopje Senioren/bewegen en Senioren/
ontmoeten) treft u meer informatie aan over 
de tijden, locaties en deelnemersbijdrage.

Opening gepland begin december
Nieuwe eigenaren geven Kwalitaria 
Borger elan met gastvrijheid en kwaliteit 
voor een eerlijke prijs
BORGER - Bij Kwalitaria Borger voelt iedereen zich welkom. In de sfeervol 
aangeklede en keurige eetgelegenheid staan de medewerkers voor een ieder klaar met 
een vriendelijk woord. Het eten is er gewoon goed en dat voor een nette prijs. Dat is 
het concept waarmee de nieuwe eigenaren Kwalitaria Borger elan geven: gastvrijheid 
en betaalbare kwaliteit. De zaak aan de Hoofdstraat 44 in Borger opent volgens 
planning begin december de deuren.

door Jan Johan ten Have

“Als Borgerder vind ik dat in ons dorp een 
snackbar moet zijn waar de mensen graag 
komen”, vindt ondernemer Kasper Smit, die 
Kwalitaria Borger opzet met zijn compagnon 
Henk Posthumus uit Delfzijl. Het concept 
van de nieuwe zaak - in het pand waar ook 
voorheen een eetcounter zat - klinkt zo 
simpel: een mooie, nette en representatieve 
cafetaria met vriendelijke medewerkers en 
een breed aanbod van gerechten, zowel uit 
de frituur als van de bakplaat of  uit de pan, 
waarmee een breed publiek wordt bediend. 
Klanten kunnen er terecht voor klassieke 
snacks als een patatje met, frikandel of  
kroket, maar ook voor een complete maaltijd. 
Of  voor een frisdrank, milkshake of  ijsje. 
Klanten kunnen afhalen of  plaatsnemen aan 
één van de tafeltjes. “Wij selecteren de snacks 
op de kaart stuk voor stuk met zorg, omdat 
we pertinent geen concessies willen doen aan 
kwaliteit, maar het prijsniveau wel heel goed 
in de gaten willen houden”, zegt Smit.

Kwaliteit op alle fronten
Het bestaansrecht van een snackbar in 
het dorp is volgens beide ondernemers 
zonneklaar: “Borger heeft voldoende 
inwoners en hier komen ontzettend veel 
toeristen en recreanten. Bovendien bedient 
Kwalitaria Borger ook nog eens een groot 
achterland, want in de verre omtrek is geen 
snackbar te vinden. Wij willen het vertrouwen 
van de mensen winnen door elke dag weer 
te laten zien: wát we doen, doen we goed. 
We bieden kwaliteit op alle fronten. Om 
alles tot in de puntjes voor elkaar te maken, 
hebben we een voormalig snackbarhouder 
met meer dan veertig jaar ervaring in het 
vak als adviseur in de arm genomen. Van 
hem leren wij heel veel. Zo weten we dat we 
altijd moeten blijven vernieuwen, ons blijven 
doorontwikkelen met nieuwe concepten.”

Enthousiast team
In de nieuwe Kwalitaria werkt een jong, 
enthousiast team onder de vakkundige en 
bevlogen aanvoering van bedrijfsleider 
Rowan Schijff. Zij is door de wol geverfd 
in de horeca, heeft al meer dan vijftien jaar 
ervaring. Ook Smit en Posthumus blijven 
nauw betrokken bij het wel en wee van de 
zaak. “We zullen er niet elke dag te vinden 
zijn. Maar als het moet stap ik ook zelf  achter 
de frituur om patatjes en snacks te bakken”, 
zegt Smit.

Het mag opvallend worden genoemd dat 
er juist nu een nieuwe Kwalitaria de deuren 
opent in Borger. Want onder meer door 
stijgende energieprijzen sluiten op andere 
plaatsen juist diverse eetgelegenheden de 
deuren. Smit en Posthumus zijn in dat 
opzicht echte ondernemers: ze trekken graag 
hun eigen plan en zijn niet bang om tegen de 
stroom in te zwemmen. “Natuurlijk zijn het 
voor veel ondernemers lastige tijden. Maar 
wij zien oprecht hartstikke veel potentie in 
deze onderneming. De snackbar staat op een 
fantastische locatie in hartje Borger, vlakbij 
diverse winkels en horecagelegenheden, maar 
ook dichtbij een doorgaande weg en ruime, 
gratis parkeerruimte. Met betrokkenheid, 
gastvrijheid en kwaliteit gaan wij hier een 
prachtige eetgelegenheid neerzetten waar 
mensen graag komen. Want daar gaat het 
om.”

De exacte openingsdatum is nog niet bekend. 
Meer informatie hierover volgt later, evenals 
over de openingshandeling en -acties.

Rowan Schijff, bedrijfsleider van de nieuwe 
Kwalitaria Borger (foto Kwalitaria Borger)

Zware bekerloting voetballers Gieten
Derdeklasser Gieten bereikte onlangs na een regelmatige 3-0 zege op Buinen de 
laatste 32 van het KNVB-bekertoernooi. Inmiddels is geloot voor de volgende ronde. 
Op woensdag 23 november speelt de ploeg van trainer Bas Nibbelke op eigen veld 
tegen Olde Veste’54.

De ploeg uit Steenwijk komt uit in de Vierde 
Divisie, voorheen Hoofdklasse. Met zes 
punten uit negen duels bekleedt de ploeg 
momenteel de voorlaatste plaats in de Vierde 

Divisie B. Alleen SDV Barneveld heeft nog 
minder punten. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Nieuw-Buinen verliest op eigen veld van 
SC Erica

Nieuw-Buinen verloor zondag op eigen veld met 3-1 van Sc Erica. En dat terwijl 
de thuisclub na drie kwartier nog op een 1-0 voorsprong stond. ‘Het moet een keer 
meezitten’, zei verliezend trainer Hindrik Snijders na afloop. ‘We hebben eigenlijk 
amper iets weggegeven, maar krijgen wel drie goals tegen.  We moeten vooral niet in 
paniek raken. We trainen goed en ik geloof  zeker dat wij echt nog wel wedstrijden 
gaan winnen’.

Niet in paniek
Voor de rust was er geen vuiltje aan de lucht. 
Nieuw-Buinen gaf  weinig weg en profiteerde 
zelf  van een misverstand bij SC Erica. Eron 
Alberts was verantwoordelijk voor de dan 
verdiende 1-0. Na de thee ging het echter 
mis. ‘Net als thuis tegen Gasselternijveen 
liepen we te ver achteruit. We konden geen 
druk meer geven op SC Erica, zonder dus 
dat zij veel kansen kregen. De 1-1 kwam dan 
ook uit de lucht vallen en de tweede treffer 
is een beetje symptomatisch voor de situatie. 
We probeerden een bal weg te werken, raken 

een speler van SC Erica en de bal verdwijnt 
zomaar in de goal’, analyseert Snijders. 
De 1-3 was vervolgens de beslissing in de 
wedstrijd. ‘Tot nu toe kunnen we een helft 
goed uitvoeren wat we van tevoren afspreken. 
Na de rust gaat het nog te vaak mis. Ik weet 
niet wat het is. Het zou een bepaalde angst 
kunnen zijn. Maar nogmaals; we raken niet in 
paniek. De krachtsverschillen zijn klein. Twee 
keer winnen en je stijgt zomaar een aantal 
plaatsen’, houdt Snijders de moed er in. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Harrie Meiringh
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Valthermond en WKE spelen gelijk: 2-2
Publiek grote winnaar op sportpark De Meent
 
Soms kan voetbal heel mooi zijn. 
Een mooi voorbeeld hiervan was 
wel de wedstrijd Valthermond 
– WKE’16, afgelopen zondag. 
Het weer werkte mee, er waren 
schitterende goals, er werd 
hard gewerkt en bij vlagen was 
er sprake van prima voetbal. 
De vijfhonderd toeschouwers 
hebben zich dan ook geen 
moment verdeeld en na negentig 
minuten zeer interessant voetbal 
was de 2-2 ook wel terecht. 
Valthermond is ondanks de 
remise nog lijstaanvoerder in 
de tweede klasse, maar zag wel 
spelmaker en aanvoerder Alwin Braakman wel voortijdig afhaken. 
De overigens nagenoeg onzichtbare middenvelder ging door 
zijn enkel. Het is voor de Mondkers te hopen dat de blessure van 
Braakman meevalt. Conclusie: Valthermond wordt niet ‘zomaar 
even’ kampioen en heeft zeker in Forward, wellicht Annen en toch 
ook WKE’16 tegenstanders om serieus rekening mee te houden.

Snelle wissel
Zoals verwacht had WKE’16 
trainer Albert Koops zijn huiswerk 
goed gedaan. Hij offerde Lorenzo 
Hindriks op aan Alwin Braakman, 
die daardoor nooit zijn stempel op 
het spel kon drukken. Bovendien 
wist Koops waar de achilleshiel 
van de thuisploeg lag: het linker 
defensieblok. Zeker de eerste 
25 minuten kwam de thuisclub 
er eigenlijk niet aan te pas. 
Rechtsbuiten Mike Duinkerken was 
niet te houden en was tegenstander 
Lars Eding voortdurend te snel en 
te slim af. Het noopte Valthermond 
trainer Kenny Koning tot een 
vroege wissel. Na een klein half  
uur verloste hij Eding uit zijn lijden 
en verving hem door Yordi van 
der Laan. Overigens was het feit 
dat Eding voordurend weggelopen 
werd beslist niet alleen de schuld 
van Eding zelf. Zo werd met name 
WKE’16 verdediger Brian Haak 
werkelijk geen strobreed in de weg 
gelegd. Hij kon naar hartenlust de 
ballen in de ruimte geven, en met 
die ruimte wist Duinkerken wel 
raad. Wat dat betreft lieten Eding’s 
ploeggenoten hem toch ook wel 
enigszins zwemmen. Opvallend: 
echt grote kansen leverde het 
overwicht van WKE’16 niet op. 
‘Mike doet het geweldig. Hij is 
nog jong en mist nog wel eens 
het overzicht bij de voorzet. Het 
rendement moet dus omhoog, 
maar dat gaat zeker lukken’, zei 
trainer Albert Koops na afloop. 
‘Als je drie keer in vijf  minuten uit 
je rug weggelopen wordt, dan sta 
je gewoon niet goed. Het ging me 
te ver om Lars na tien minuten al 
te wisselen en dus heb ik eerst een 
omzetting gedaan en hem later 
gewisseld’, legt Valthermond trainer 
Kenny Koning uit. ‘Vervolgens was 
Duinkerken veel minder gevaarlijk.’
 
Weinig kansen
In de eerste helft kreeg 

Valthermond weinig kansen. Het 
kreeg echter wel de grootste kans 
van het eerste bedrijf. Uitblinker 
Haak leverde de bal zomaar in bij 
Milan Draijer, die echter te gehaast 
via de vingertoppen van WKE’16 
doelman Wim Kok naast schoot. 
Twee minuten voor rust kwamen de 
bezoekers met de openingstreffer, 
nadat eerst Jan Scholten al de paal 
had geraakt. Lorenzo Hindriiks 
mocht in minuut 43 aanleggen voor 
een vrije trap en deed dat perfect: 
0-1. Doelman Noa Sahetapy van 
de thuisclub ging bij deze treffer 
overigens niet geheel vrijuit. Hij 
werd namelijk in ‘zijn’ hoek verrast.
 
‘Zidane pirouette’
Na de thee begon Valthermond wat 
beter aan het duel. Het overwicht 
resulteerde in de gelijkmaker 
van Erik Jan Veerbeek. De 
routinier verraste eerst zijn directe 
tegenstander met een ‘Zidane 
pirouette’ en plaatste de bal akelig 
precies in de bovenhoek; een juweel 
van een treffer: 1-1. De ruimtes 
werden vervolgens groter op het 
veld en daar leek Valthermond 
van te profiteren. Helemaal toen 
Erik Jan Veerbeek ook de 2-1 
maakte. Hij deed dat vanaf  de 
strafschopstip, na een ongelukkige 
handsbal van een WKE’16 
verdediger: 2-1. Valthermond leek 
op rozen te zitten, maar verkeek 
zich op de veerkracht van WKE. 
Bovendien viel Braakman uit en 
ontpopte Henk Bakker zich in het 
laatste half  uur – ook al omdat 
de ruimtes wat groter werden- tot 
een zeer sterk aanspeelpunt. Mede 
daardoor konden de bezoekers de 
grip op de wedstrijd terugkrijgen 
en kreeg het toch weer de nodige 
kansen. Nadat eerst een schot van 
invaller Harold Wolters – na aan 
fantastische pass van Henk Bakker- 
nog geblokt werd, strafte supersub 
Wolters even later geklungel in 
de Valthermond defensie wél 

genadeloos af. Een hoge bal leek 
gemakkelijk opgeraapt te kunnen 
worden door doelman Sahetapy. 
Die weifelde echter waardoor de 
terugkopbal van Jesper de Graaf  te 
kort bleek en Wolters gemakkelijk 
de 2-2 tegen de touwen schoot: 2-2.
 
Uitblinker Veerbeek
Beide ploegen gingen in een 
bloedstollende slotfase op zoek 
naar de winnende treffer, en beide 
ploegen hadden die ook zomaar 
kunnen maken. De thuisclub 
was er echter nog het dichtst bij 
toen uitblinker Veerbeek na weer 
een prima actie de lat raakte. En 
zo bleef  het in een enerverende 
partij voetbal uiteindelijk bij 2-2. 
‘Ik denk dat het publiek genoten 
heeft, en dat van de eerste tot de 
laatste minuut. Ik denk dat 2-2 wel 
een terechte uitslag is en ik ben 
tevreden over het spel van mijn 
ploeg. We hadden het verschil in 
het eerste half  uur moeten maken, 
zeker omdat Duinkerken in die fase 
ongrijpbaar was. Ik kan echter wel 
met deze uitslag leven’, zei Koops.
 
Enerverend potje
Valthermond trainer Kenny Koning 
was na afloop met name niet te 
spreken over de eerste helft. ‘We 
wilden als een wervelwind beginnen, 
maar dat is ons duidelijk niet gelukt. 
We misten lef  en hadden te weinig 
duelkracht. Na de thee vond ik ons 
tot aan de tachtigste minuut de 
bovenliggende partij. We kregen de 
beste kansen en schoten nog op de 
lat. Voor het publiek was het een 
enerverend potje. Er zat van alles 
in. De blessure van Braakman? Die 
lijkt mee te vallen. Hij begon al niet 
okselfris aan de wedstrijd overigens, 
en WKE had zich goed op zijn spel 
ingesteld. Verder wil ik de rol van 
Erik Jan Veerbeek nog wel even 
belichten. Hij was ook nu weer 
beslissend voor ons, zoals zo vaak. 
We verloren vorig seizoen geloof  ik 
drie duels, bij twee ervan was Erik 
Jan er niet bij. Dat zegt genoeg.’
 
Valthermond – WKE’16 2-2 (0-1)
43. Lorenzo Hindriks 0-1, 56. Erik 
Jan Veerbeek 1-1, 77. Erik Jan 
Veerbeek 2-1, 81. Harold Wolters 
2-2. Scheidsrechter: Wolthoff. 
Toeschouwers: 500. Valthermond: 
Noah Sahetapy, Thom Bakker, 
Lars Eding (30. Yordi van der 
Laan), Mike Wilts, Dion van der 
Laan, Alwin Braakman (68. Mark 
van der Berg), Jens Bulle, Erik Jan 
Veerbeek, Jesper de Graaf, Milan 
Draijer (88. Bram Heymans), Dion 
Schomaker. WKE’16: Wim Kok, 
Mohammed Kaddouri, Brian Haak, 
Lorenzo Hindriks, Henk Bakker, 
Jochem Scholten, Jozef  Brink (78. 
Harold Wolters), Boris Razevic, 
Jan Scholten, Haron Dekker, Mike 
Duinkerken. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Ras Valthermonder Albert Koops (Hoofdtrainer trainer WKE) loopt in de rust rustig 
naar de kleedkamer. Foto: Harrie Meiringh

Voetballer Jordy Weggemans van 
Valthermond zeker jaar uit de roulatie
‘Ik zag mijn knie door de lucht 
zwabberen’

Met Jordy Weggemans in een hoofdrol begon Valthermond 
uitstekend aan het seizoen. Zo scoorde Weggemans (20) twee 
keer in de openingswedstrijd tegen Sellingen en maakte hij ook 
tegen SC Stadskanaal twee puntgave treffers. In de thuiswedstrijd 
tegen Forward ging het na de rust helemaal mis. Weggemans 
werd neergehaald met desastreuze gevolgen. ‘Toen de overtreding 
gemaakt werd, zag ik meteen dat het mis was. Ik zag mijn knie als 
het ware door de lucht zwabberen’, herinnert de inwoner van Ter 
Apel zich nog goed. Van de overtreding zelf, herinnert hij zich niets. 
‘De meningen zijn verdeeld. De één noemde het een doodschop, een 
ander vond het gewoon een wat harde ingreep. Ik weet het dus niet. 
Ik ga er vanuit dat mijn tegenstander in elk geval niet de intentie 
had om mij zo zwaar te blesseren’, zegt de ongelukkige flankflitser.
 
35 minuten op het veld
‘Ik had aanvankelijk ontzettend 
veel pijn. Gelukkig was dokter 
Scherpenisse er meteen bij. Hij 
zag wel dat het goed mis was en 
adviseerde gewoon te blijven liggen 
tot de ambulance gearriveerd was. 
Ondertussen werd de knie flink 
gekoeld. Toen de ambulance er was, 
kreeg ik gelukkig sterke pijnstilling. 
Dat duurde overigens nog wel even. 
Ik geloof  dat ik zeker 35 minuten 
op het veld heb gelegen.’
 
Gescheurde patellapees
Eenmaal in het ziekenhuis werden 
er foto’s gemaakt. ‘Daar was niets 
op te zien en dus dacht ik dat het 
wel mee zou vallen. Er was immers 
niets gebroken. Dat veranderde 
echter toen de chirurg kwam kijken. 
Hij voelde aan de knie en wist 
meteen dat de patellapees helemaal 
los lag. Daarmee was de diagnose 
meteen gesteld: een gescheurde 
patellapees.’ Nog dezelfde avond 
ging Weggemans onder het mes. ‘Ik 
moet zeggen dat ik na de ingreep 
zeker anderhalve week behoorlijk 
pijn heb gehad. Ik zat toen ook aan 
de pijnstillers. Ondertussen ben ik 
daar vanaf. Mijn been zit nu in een 
spalk en ik kan dus in feite niets 
anders dan liggen’, laat Weggemans 
weten.
 
Een jaar
En dus vult hij de dagen met zijn 
PlayStation en met televisie kijken. 
Zijn studie accountancy kan hij 
maar mondjesmaat oppakken, ook 
omdat school amper medewerking 
verleent. ‘We hebben twee jaar 
online les gehad vanwege corona, 
en nu willen ze me eigenlijk niet 
helpen. Het is het risico van een 
student, zeggen ze. Zo van; het is 
gewoon je eigen schuld. Als er een 

toets is, moet ik maar zorgen dat 
ik in Groningen kom.’ Over een 
kleine maand mag Weggemans 
de knie weer enigszins belasten. 
‘Voor ik weer helemaal goed kan 
functioneren, lopen en bewegen, 
moet ik rekening houden dat ik 
een jaar verder ben. Voetbal? Als ik 
eerlijk ben denk ik daar nu nog niet 
aan. Ik moet eerst maar zorgen dat 
ik weer gewoon kan functioneren 
en dan zie ik wel verder. Het is 
overigens wel een blessure die voor 
de volle 100 procent kan herstellen’, 
zegt Weggemans, die van Forward 
overigens een kaartje en een 
waardebon kreeg.
 
Rolstoel
Weggemans is bescheiden. Maar 
Valthermond zal hem zeker gaan 
missen dit seizoen, daar zijn de 
kenners het unaniem over eens. 
De aanvaller is snel en heeft 
scorend vermogen. ‘Vorig seizoen 
ben ik een half  jaar geblesseerd 
geweest aan mijn hamstring. En 
nu dit weer.’ Weggemans speelde 
overigens lang bij FC Ter Apel. 
Daar doorliep hij de jeugdafdeling 
en kwam hij vervolgens in het 
eerste elftal. ‘Toen het plezier wat 
minder werd, en omdat ik al wat 
jongens van Valthermond kende, 
heb ik de overstap gemaakt. Na 
het wat ongelukkige eerste seizoen 
was ik eindelijk weer klachtenvrij. 
Ik denk overigens nog steeds 
dat Valthermond zeker bij de 
kanshebbers voor de titel hoort. 
Natuurlijk baal ik enorm dat ik 
zelf  geen steentje bij kan dragen. 
Ik hoop dat ik straks weer een keer 
een wedstrijd kan bezoeken. Dat zal 
dan eerst wel in een rolstoel moeten 
gebeuren.’ (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Foto: Harrie Meiringh

Foto: Harrie Meiringh
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De boerhoorn wordt geblazen in 
Bussemaker in Exloo
Donderdagavond 10 november vertelt 
Albert Metselaar uit Hoogeveen voor de 
historische vereniging Carspel Oderen 
over de boerhoorn. Hij vertelt niet 
alleen, maar hij komt met een flinke 
hutkoffer vol met hoorns. Een lezing 
over de geschiedenis van de boerhoorn, 
de schepershoorn, bakkershoorn en de 
Bijbelse sjofar of  bazuin. Aanvang 20.00 
uur in diner-café Bussemaker in Exloo.

Allerlei hoorns
Albert Metselaar uit Hoogeveen is zo 
ongeveer 40 jaar geleden begonnen met het 
onderzoek naar alle natuurhoorns die hij 
tegenkwam in oudheidskamers, musea en 
particuliere verzamelingen. Ook leerde hij een 
blazende hoorn te maken van een natuurlijke 
hoorn. In de praktijk combineert hij alles. 
Hij neemt allerlei hoorns mee en  ze hebben 
allemaal met elkaar te maken. En soms ook 
weer niet. Waarover hij praat, heeft hij veelal 
ook bij zich. Zo gaat er een wereld open van 
beeld en geluid.

Op alles wordt geblazen
Verwacht geen melodieuze muziek. We 

komen terecht in een wereld van klankcodes, 
die zo oud is als het oude testament en de 
hunebedden van Drenthe. Of  zelfs nog 
ouder. Wilt u weten hoe u  het best op een 
oeros  kunt jagen? Dan moet u er bij zijn.

Leden en gezinsleden van de leden van de 
vereniging hebben gratis toegang en niet-
leden kunnen de lezing bijwonen tegen een 
entree van € 5,00 per persoon.

Meer informatie: Roelof  Hoving  
Tel: 0591-54 92 68 of  06-29 56 09 94.

Winterwandeling Nieuw-Buinen
Inschrijving Fysiotherapie Musselkanaal 
Winterwandeling in Nieuw-Buinen 
geopend
Op zaterdag 17 december a.s. vindt in Nieuw-Buinen de Winterwandeling plaats. 
De Winterwandeling is de laatste wandeling van het vierseizoenen wandelcircuit in 
de Drentse Monden en in de Kanaalstreek. Inschrijven voor de Winterwandeling op 
www.reumactief.info is vanaf  nu mogelijk.

De organisatie is in handen van ReumActief  
in samenwerking met Dorpshuis MFA 
Noorderbreedte en Vereniging voor 
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen. De 
wandelingen zijn voor eenieder toegankelijk, 
ook voor mensen met fysieke of  
verstandelijke beperkingen.

De afstanden die gelopen kunnen worden 
zijn 3, 5, 10 of  15 km. Aan de 3 km kunnen 
ook gebruikers van een rolstoel of  rollator 
deelnemen en is gratis begeleiding toegestaan.
Na-inschrijving is mogelijk op 17 december 
vanaf  09.00 uur in Dorpshuis MFA 
Noorderbreedte, Noorderdiep 127 in Nieuw-
Buinen.

De starttijden vanaf  het Dorpshuis zijn: 15 
km 09.00-11.00, 10 km 09.30-12.00, 5 km 
10.00-13.00 uur en de 3 km 11.00-13.00 uur. 
De routes van de 5, 10 en15 km gaan o.a. 
door het Buinerhornse Bos. De deelnemers 
aan de 3 km blijven op paden die geschikt 
zijn voor rolstoelen en rollators.

Het inschrijfgeld voor alle afstanden bedraagt 
bij voorinschrijving € 5,00, inclusief  een 
consumptie na afloop. Kinderen t/m 12 jaar 
betalen € 3,00 en worden na afloop op ranja 
getrakteerd. De kosten van de na-inschrijving 

bedragen bij volwassenen € 6,00 en voor 
kinderen t/m 12 jaar € 3,00. Graag contant 
of  met pin betalen!

Deelnemers aan de Winterloop, die in het 
bezit zijn van een stempelkaart, moeten 
die voor de start in het Dorpshuis afgeven. 
Wandelaars, die in 2022 aan drie van de 
vier wandelingen in het vierseizoenen 
wandelcircuit hebben deelgenomen, krijgen 
bij de Lenteloop in Musselkanaal op zaterdag 
18 maart 2023 een leuke herinnering. Lukt het 
niet bij de Lentewandeling aanwezig te zijn, 
dan kan de herinnering ook nog bij één van 
de andere wandelingen in het circuit worden 
opgehaald.

Naast de Lenteloop in Musselkanaal, bestaat 
het vier seizoenen wandelcircuit in 2023 
uit de Zomerwandeling op zaterdag 17 juni 
in Nieuw-Buinen, de Herfstwandeling op 
zaterdag 16 september in Jipsingboertange en 
de Winterwandeling op zaterdag 16 december 
in   Valthermond. Van deze wandelingen 
worden de locaties nog bekend gemaakt.

Voor nadere informatie kunt u op werkdagen 
tussen 10.00-16.00 uur contact opnemen met 
Anita Sanders, 06-25 31 20 09 of  mail naar: 
info@reumactief.info

In Atlas Theater
Hoogspel: Absurd en toch uit het leven 
gegrepen

Een lijk en een man met een mes. Wat is er gebeurd? Zo begint de spannende 
thrillerkomedie Hoog Spel, met Johnny Kraaijkamp in een van de hoofdrollen. Als 
toeschouwer val je er middenin. In een keurig, kaal nieuwbouwappartement ligt een 
lijk op de grond. Max kijkt ernaar, een mes in zijn hand. Dan komt zijn vrouw binnen. 

De hele voorstelling vraag je je af: wat is er 
nou vóór het toneelstuk begon gebeurd? Dat 
mysterie heeft Lex Passchier, de schrijver van 
de voorstelling, doorgezet. Het is heel raar als 
je van iets getuige bent, waaraan je niet mag 
deelnemen of  ingrijpen. Met dat thema heeft 
hij ook gespeeld.

In Hoog Spel is echtpaar Max en Rebecca 
(Doris Baaten) net verhuisd, van een dorp 
waar iedereen elkaar kent naar de Randstad, 
in een appartementencomplex waar ze zelfs 
hun buurman nog niet hebben ontmoet. 

Terwijl Max in shock verkeert en Rebecca wel 
heel vreemd reageert op de dode man in haar 
woonkamer, komt vriendin Daphne (Trudy 
Labij) op bezoek. Daphne probeert het huis 
van negatieve vibraties te ontdoen en krijgt 
vervolgens wel heel speciale signalen door 
van ‘de andere kant’.

De thrillerkomedie Hoogspel, met een mix 
van absurditeit en dialogen uit het leven 
gegrepen, is op donderdag 10 november te 
zien in het ATLAS Theater. Zie atlastheater.
nl voor tickets en meer informatie.

Foto: Annemieke van der Togt

Het Bühnerpopkoor bestaat nu uit 21 
leden verdeelt in vier stemgroepen
We staan onder leiding van dirigent Alexej Romanov, die ook nog eens geweldige 
arrangementen maakt van bekende en wat minder bekende popnummers, ook 
nummers die je niet veel door andere koren hoort zingen. Onze muzikanten zijn: 
pianist Mark Hidding, gitarist Max van Dijk, en dwars fluitiste Inge Vaartjes.

Elke dinsdagavond, behalve in de vakanties, 
repeteren wij van 19.30 tot 21.30 uur bij 
Steakhouse El Zorro in Buinen. Kom 
vrijblijvend eens naar een repetitie en 
kijk ook op www.Buhnerpopkoor.nl. 
Ons eerstvolgende optreden is tijdens 

het Korenfestival van de Gemeente 
Borger-Odoorn op 12 november. Het 
avondprogramma start om 18.50 uur. 
Toegang is gratis en de zaal is doorlopend 
geopend. Iedereen is welkom in de Goede 
Herderkerk 9-11 in Borger.

Eindtoernooi jeu de boules club  
“De Schelpenhoek” in Gasselte

Afgelopen zaterdag hield jeu de boules club “De Schelpenhoek” uit Gasselte haar 
eindtoernooi. 28 Leden streden met elkaar op dit laatste toernooi van het seizoen. Het 
was een spannende wedstrijd. Elk toernooi worden er vier partijen gespeeld. Na drie 
partijen waren er nog vijf  spelers die kans hadden op winst van alle vier de ronden. 
Alle vijf  de spelers wisten niet hun laatste ronde te winnen, zodat er aan het eind van 
het toernooi 13 spelers waren met winst van drie rondes. Na het tellen van de punten 
kwam Jacob de Vries als winnaar uit de bus. Tweede werd Kees Feiken, Ria Bokhorst 
eindigde op de derde plaats en Petra Lanting werd vierde. Aan de winnaars werd een 
leuke prijs uitgereikt.

Na afloop werd ook de clubkampioen 
gehuldigd. Het afgelopen seizoen zijn 
er diverse wedstrijden gehouden om te 
bepalen wie er zich dit jaar de beste van de 
club mag noemen.  In totaal werden er vijf  
toernooien gehouden. De drie best gespeelde 
wedstijden daarvan telden mee voor de 
clubkampioenschappen. Uiteindelijk was Jo 
Vriend de beste. Zij mocht de beker met de 
bloemen in ontvangst nemen. Christ Pols 

legde beslag op de tweede plaats en Roel 
Vriend werd derde. Ook zij kregen een bosje 
bloemen.

Wilt u kennis maken met de jeu de 
boulessport, dan bent u welkom bij de 
Schelpenhoek. We spelen elke zondagochtend 
om 10.00 uur, maandagmiddag om 13.30 uur 
en woensdagochtend om 10.00 uur.

v.l.n.r. Roel Vriend, Jo Vriend en Christ Pols

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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VOL!! U kunt geen tickets meer aanvragen
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Fotoclub Borger-Odoorn, foto van de maand

Fotokeuze deze maand van fotoclub Borger-Odoorn met het thema ‘landschap vol 
stilte’  is gevallen op de sfeervolle bijna grafische foto van Marian Abelen. De foto 
is gemaakt in Zweden waar de zon bijna niet onder gaat.  Het was laat in de avond, 
warm en heel stil…

De foto van Eric Dost, van vooral de 
stammen, van bomen in een mistig bos met 
mooi licht, was een goede tweede. Op de 
derde plaats Claudia Vos, met een foto van 

een sneeuwlandschap. Interesse om eens 
kennis te maken met de club? neem dan 
contact op met; secretarisfcbo@gmail.com.

P+R Gieten is de eerste locatie voor 
elektrische deelauto’s in provincie 
Drenthe en Groningen

Provincie Drenthe, Regio Groningen – Assen en Century Autogroep zijn gestart met 
een proef  met deelauto’s op 13 locaties in Groningen en Drenthe. De elektrische 
deelauto’s komen bij verschillende hubs langs de A28/N34 (zoals P+R Haren, Annen 
en Borger) en in dorpskernen zoals Grolloo, Zuidlaren en Eelde te staan. De eerste 
deelautolocatie op P+R Gieten is feestelijk geopend op donderdag 27 oktober. Op 
iedere locatie komt in eerste instantie één deelauto.

Op donderdag 27 oktober werd officieel de 
eerste volledig elektrische deelauto op locatie 
P+R Gieten onthuld door wethouder Ivo 
Berghuis van gemeente Aa en Hunze. De 
auto is nu ook te gebruiken voor reizigers 
en inwoners van de omliggende dorpen.  De 
betrokken partijen zetten zich gezamenlijk in 
om toe te werken naar een meer duurzaam 
en bereikbaar landelijk gebied. Het doel 
van de pilot is dan ook te ondervinden hoe 
deelmobiliteit hierin een rol kan spelen. 

Volgens de partijen zijn de deelauto’s 
een belangrijke toevoeging op het 
mobiliteitsaanbod van beide provincies. 
Zo kan de deelauto een overstap naar 

elektrisch rijden gemakkelijker maken en 
zijn de tarieven gunstig doordat de deelauto 
door meerdere bestuurders kan worden 
ingezet. De gebruiker wordt eveneens 
ontzorgd betreft van verzekeren, onderhoud 
en reiniging van de deelauto. Met de app 
Century Deelmobiliteit kan men gemakkelijk 
de deelauto reserveren, openen en afsluiten. 
De deelauto kan overal mee naartoe genomen 
worden, maar moet uiteindelijk weer 
geparkeerd worden op de plaats waar hij 
vandaan komt. Op die manier is de deelauto 
altijd op de juiste plek te vinden. Kijk voor 
meer informatie en de voorwaarden op: 
century.nl/deelmobiliteit.

The Old Times Skifflers in Ons Dorpshuis 
in Valthe
Vrijdag 11 november treden The Old 
Time Skifflers op in Valthe. Zij spelen 
dan het nieuwe programma "Tribute 
to Lonnie Donegan, the King of  
skiffle". Weer veel herkenbare en mooie 
melodieën met uitstapjes naar de country, 
blues en niet te vergeten de Ierse muziek.

Ook Nederlandstalig werk komt voorbij. 
Wil je erbij zijn....... kaartjes zijn verkrijgbaar 
bij Ons Dorpshuis of  's avonds aan de zaal. 
Entree € 7,50 - aanvang 20.30 uur.

De Zonnebloem afdeling Borger-Odoorn 
was op vakantie in Doorn 

Onlangs gingen veertien Zonnebloem gasten – onder meer afkomstig uit 
Valthermond, 2e Exloërmond, Nieuw-Buinen, Borger en Odoorn- van de afdeling 
Borger-Odoorn op vakantie naar zorghotel Nieuw Hyde Park in Doorn. Uiteraard 
stond er op de heenreis een tussenstop op de agenda, in dit geval bij Van der Valk in 
Zwolle Eenmaal in Doorn werd meteen ook het motto van de week bekend gemaakt: 
‘Alles mag en niets moet’. Thema van de week was overigens ‘Herfst’.

De vakantiegangers genoten met volle teugen, 
onder meer van een speurtocht en prachtige 
wandelingen. Er werd geshopt, en werd een 
bezoek gebracht aan de dierentuin terwijl ook 
Culemborg en Driebergen bezocht werden. 
Ook in de avonduren was er een prachtig 
programma samengesteld. En uiteraard 
werden de gezellige avonden steevast 
afgesloten met een hapje en een slaapmutsje. 

Ook het ontbijt en de diners vielen bij de 
vakantiegangers bijzonder goed in de smaak. 
Op de terugweg werd nog een tussenstop 
gemaakt bij Bakker Joost in Odoorn, waar 

samen van een heerlijke lunch genoten werd. 
Het afscheid was vervolgens best emotioneel 
en een compliment voor de vrijwilligers 
was wel het feit dat de eerste gasten zich 
ondertussen al weer op hebben gegeven voor 
volgend jaar. De Zonnebloem is iedereen 
die loten gekocht heeft en zo de vakantie 
mede mogelijk gemaakt heeft, bijzonder 
erkentelijk. Ook mensen die via Rabo Club 
Support bijgedragen hebben verdienen een 
bedankje, net als uiteraard de Rabobank zelf. 
Vooral door deze mooie bijdragen konden de 
deelnemers genieten van een zeer geslaagde 
vakantie.

Uitslagen Bridgeclub Welzijn Ouderen 
Borger
De Uitslag van 28 oktober 2022 in het Hunzehuys te Borger. 

A Lijn:
1e plaats:            Jenny Galetzka & Geertje Spiekman 63,02%
2e plaats:            Annie Brouwer & Wia Schuiling 60,94%.
3e plaats:            Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen 58,33%
4e plaats             Minie Speelman & Anneke Super 54,17%
 
B Lijn:
1e plaats:            Reiny Dijk & Jan Dijk 64,86%
2e plaats             Henk Tewis & Hennie Douma 56,67%
3e plaats:            Greetje Lunshof  & An Peters 56,01%
4e plaats             Bertha Ferwerda & Bert Dekens 51,85%
 
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.

Open dag Kindergeneeskunde 
ziekenhuislocatie Refaja Stadskanaal
 
Op zaterdag 5 november opent de afdeling Kindergeneeskunde van Treant op 
ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal haar deuren.

De open dag is voor jong en oud. Er zijn 
kraampjes met informatie van verschillende 
disciplines. Denk hierbij aan collega’s 
gespecialiseerd in astma, diabetes, en ook 
van de poep- en plaspoli en babypoli. Bij 
binnenkomst kunnen kinderen, aan de hand 
van vragen en opdrachten, meteen een 
speurtocht doen. Knuffels en poppen mogen 

ook mee, want daar is een speciale dokter 
voor aanwezig. Verder kunnen kinderen 
geschminkt worden, een VR-bril uitproberen 
en zichzelf  heel even dokter voelen door zelf  
een doktersjas aan te trekken.

Iedereen is van harte welkom tussen 10.00 en 
14.00 uur.

9 November om 19.00 uur in Dorpshuis Exloo
Uitnodiging voor inwonersbijeenkomst 
Stichting Dorpsraad Exloo
Het bestuur van de Stichting Dorpsraad Exloo nodigt de inwoners van Exloo uit voor 
een inwonersbijeenkomst.

De bijeenkomst vindt plaats op 9 november 
om 19.00 uur in het Dorpshuis van Exloo. 
Op de agenda staan o.a. de volgende 
onderwerpen; De laatste ontwikkelingen 
m.b.t. Hallenhoes en Het Plein, Het Hofje 
(ex Smeman), OMNI; een andere manier 
van besturen. Wonen; is er plek in Exloo. 
Narrowcasting: waar hebben we het over.
Gemeentezaken: van de gemeente hebben 
wij de vraag voorgelegd gekregen hoe wij 

als inwoners het herstraten van de Meerweg 
zien; er zal eerst nog overleg met de  
aanwonenden van de Meerweg plaatsvinden.  
Indien u zelf  onderwerpen aan de orde 
wilt stellen dan kunt u deze laten toekomen 
aan: Dorpsraadexloo@outlook.com. M.b.t. 
de voortgang van bepaalde zaken die u als 
inwoner aangaan kunt u vinden op onze 
website: www.exloo.info/dorpsraad/
U bent van harte welkom op 9 november a.s.
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Open Huis verenigingen Drouwen levert verrassende ontmoetingen op

Dat Corona veel kapot heeft gemaakt en mogelijk nog gaat maken, weten we allemaal. 
Bij verschillende verenigingen b.v. staat het water inmiddels tot de lippen. Steeds 
minder leden en kosten die maar blijven stijgen. In Drouwen besloot men om niet 
langer lijdzaam af  te wachten en het verenigingsleven opnieuw onder de aandacht van 
de inwoners te brengen. Het idee voor een Open Huis voor verenigingen was geboren.

Afgelopen zaterdag kwamen er bijna vijftig 
personen een kijkje nemen in het plaatselijke 
Meester Hekmanhoes. Daaronder ook veel 
leden van andere verenigingen uit de regio 
die zich verbaasden over het gevarieerde 
aanbod van activiteiten binnen zo’n kleine 
gemeenschap als Drouwen. Alleen al daarom 
was de eerste editie van dit Open Huis voor 
verenigingen een schot in de roos. Zeker in 
dit geval geldt het aloude gezegde onbekend 
maakt onbemind.

D(V)rouwen in beweging is zo’n club die bij 
het grote publiek onbekend is en toch al jaren 
lessen cardio/stretchen en balans/stretchen 

in het dorpshuis geeft. Nu alleen nog voor 
vrouwen maar in de toekomt mogelijk ook 
voor mannen. Onder deskundige leiding 
wordt er wekelijks twee uur fysieke aandacht 
aan lijf  en leden besteed.
 
Bij de Kaartclub Drouwen draait het vooral 
om de gezelligheid. Wekelijks spelen de ruim 
twintig leden uit verschillende dorpen om 
vleesprijzen en aan het eind van het seizoen 
is er de beker voor de nummer één in het 
eindklassement.

Toneelvereniging Vriendenkring worstelt 
nadrukkelijk met de naweeën van de 

coronapandemie. Er is vooral een tekort 
aan mannen. Voor de uitvoeringen in 
januari 2023 wordt dit probleem opgelost 
door twee éénakters te gaan spelen maar de 
vereniging hoopt op korte termijn toch een 
paar nieuwe leden te kunnen begroeten. Het 
Open Huis leverde in ieder geval een eerste 
belangstellende op. De badmintonclub is op 
sterven na dood en de toekomst ziet er ook 
na dit weekend niet veel beter uit.
 
Het bestuur van het Meester Hekmanhoes 
was zelf  ook vertegenwoordigd. Ze 
hebben er natuurlijk alle belang bij dat de 
verenigingen actief  blijven. Het Dorpshuis 
worstelt trouwens ook zelf  met een tekort 
aan vrijwilligers. De vrijwilligerspool is de 

afgelopen jaren behoorlijk opgedroogd. 
Tijdens het Open Huis werd er vooral 
een oproep gedaan voor vrijwillige 
barmedewerkers en schoonmakers.  

Op papier ziet het gevarieerde 
verenigingsleven in Drouwen er nog 
steeds goed uit maar in de praktijk hopen 
verschillende organisaties dat mede dankzij 
de eerste editie van het Open Huis er de 
komende tijd toch sprake zal zijn van enige 
ledenwinst. Positief  is in ieder geval het feit 
dat de Jeu de Boules club na dit weekend 
weer nieuw leven in wordt geblazen en dat 
de tafeltennisclub DBC floreert als nooit 
tevoren.  Het Open Huis zal in de toekomst 
mogelijk een vervolg krijgen.
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