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Midden in de Samenleving!

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

Zegels sparen in Borger!
De ‘Dubbel December Pret’ actie gaat weer
van start
Het wordt de komende periode nóg aantrekkelijker om te winkelen in Borger. Er
is namelijk wederom sprake van ‘Dubbel December Pret’ en er kunnen dus weer
actiezegels gespaard worden bij alle bedrijven in de BIZ-zone in Borger.
Deze zone loopt van de Deugniet tot en met Egberts Fietsen en van de Boni tot en met Tuin
& Hof. Bij besteding van elke vijf euro in de periode van zaterdag 12 november tot en met
31 december 2022 krijg je een actiezegel. Heb je vijftig zegels, dan kun je die in de daarvoor
bestemde vakjes plakken of op het deelnameformulier
plaatsen. Verder dien je een vraag te beantwoorden. Je kunt één
en ander inleveren tot uiterlijk 7 januari 2023 (16.00 uur) bij
Egberts Fietsen, Boni, Albert Heijn en bij Bakkerij Joost.

Ondernemersontbijt op 23 november in Exloo

Borger-Odoorn ging op bezoek bij
ondernemers in Drouwen

Doe je mee?
Dan maak je kans op een aantal prachtige hoofdprijzen in de
vorm van Borgerder Cheques ter waarde van 500, 400, 300,
200 en 100 euro. Verder worden er nog eens vijftig Borgerder
Cheques ter waarde van vijftig euro weggegeven.

Geslaagde inloopochtend
voorschool de Weiert in Odoorn
Afgelopen vrijdagmorgen 4 november waren zoals altijd
de deuren van de voorschool in Odoorn geopend. Alleen
deze keer niet alleen voor de peuters, maar voor iedereen
die eens een kijkje wou nemen hoe het er van binnen
uitziet.
Lees verder op pagina 3.

a.s. Zaterdag Gemeentelijk
Korenfestival 2022 in Borger
Het Gemeentelijke Korenfestival gaat gehouden worden
op zaterdag 12 november a.s. Het wordt georganiseerd in
Het Anker te Borger.
Lees verder op pagina 7.

Harm Marissen in Borger blaast
101 kaarsjes uit!
Feest in de Borgerhof in Borger, waar Harm Marissen
zaterdag zijn 101e verjaardag vierde.
Lees verder op pagina 9.

Sabine van Wijk van Groepsaccomodatie De Kwartjesberg luister aandachtig
naar de uitleg van de wethouder
De gemeente Borger-Odoorn
heeft afgelopen vrijdag
kennis gemaakt met een
groot aantal ondernemers uit
Drouwen; Drouwenermond;
Drouwenerveen; Bronnegerveen
en Bronneger. De
ondernemersbijeenkomst
vond plaats café Alinghoek in
Drouwen. Wethouder Jeroen
Wethouder Hartsuiker (l) in gesprek met Jacob Engels (r)
Hartsuiker van de gemeente
van De Morene en akkerbouwer Albert Klamer
Borger-Odoorn met onder
meer economische zaken in zijn portefeuille mocht een dertigtal ondernemers
welkom heten. De gemeente organiseert deze bijeenkomsten omdat ze graag de
ontwikkelingen in het bedrijfsleven willen blijven volgen. De ondernemers die
waren gekomen varieerden van de eigenaar van een autogarage tot de eigenaar en
van een camping en van een akkerbouwer tot een kaasmaker. De gemeente heeft
eerder soort gelijke bijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd in NieuwBuinen, Valthermond en Odoorn.
De ondernemers zijn volgens de wethouder belangrijk voor de lokale economie maar hij
vindt het ook belangrijk om te weten wat er bij de ondernemers leeft vooral nu met de
hoge energieprijzen maar ook met de krapte die er is op de arbeidsmarkt om vacatures
vervuld te krijgen.
Lees verder op pagina 8.
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% Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875 ZG Exloo
I www.borger-odoorn.nl
E gemeente@borger-odoorn.nl
T 14 0591 (werkdagen 8.30-16.30 uur)
Calamiteitentelefoon buiten kantooruren:
06 53 72 94 53
@gemeenteBO
% Gemeentehuis
Hoofdstraat 50, Exloo

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

Herinnering: vul de
vragenlijst over het
groenbeleid in

De inzamelroutes voor afval veranderen

De komende tijd gaan we aan de slag met
een nieuw groenbeleid. We maken daarin bepaalde keuzes voor de aankomende
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 vernieuwen 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, willen we u om uw mening vragen. We hebben
daarom een enquête die u kunt invullen. Op
die manier krijgen we een groenvisie die ook
past bij de wensen van onze inwoners.
De vragenlijst is
te vinden op:
www.borger-odoorn.nl/
groenvisie

%

Afval & oud papier
’ Op vrijdag 11 november wordt oud papier
opgehaald in Buinen.
Op zaterdag 12 november wordt
oud papier opgehaald in Nieuw-Buinen
(vanaf Mondenweg tot Stadskanaal),
Bronneger, Bronnegerveen, Drouwen,
Drouwenerveen, Odoorn en Valthe.

’ Deze week (7 – 11 november) wordt
de groene container geleegd.
Volgende week (14 – 18 november) wordt
het PMD-afval ingezameld.
% www.borger-odoorn.nl/afval

Wegwerkzaamheden
’ Eeserveen: Kanaalstraat | tot medio
november | nieuwe bestrating, afwijkende
kleur op kruising met Bosweg | weg voor
doorgaand verkeer gestremd, omleiding
’ Exloo en Odoorn | fietspad gedeelte
tussen zwembad en komgrens van Odoorn
t/m medio november | nieuwe laag asfalt
fietspad voor fietsers 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.

Vergadering gemeenteraad
▶ Oordeelsvormende raadsvergadering
donderdag 17 november, 19.00 uur,
gemeentehuis Exloo
▶ Meer informatie:
www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad
Hebt u zelf geen internettoegang?
Dan kunt u bijvoorbeeld terecht in een
bibliotheek in de buurt.

Rond de jaarwisseling is het traditie om
met carbid te schieten. In principe is dat
verboden, maar de gemeente wil deze
traditie graag in stand houden. Omdat we
ook verantwoordelijk zijn voor de openbare
orde en veiligheid, is het wel belangrijk dat
u vooraf aan ons meldt waar u carbid wilt
schieten. Gemeente en politie houden hier
namelijk samen toezicht op.
Wanneer melden?

U hebt een meldingsplicht als:
▶ het carbidschieten plaatsvindt op
wisselende locaties
▶ het carbidschieten nog geen drie jaar
aaneengesloten heeft plaatsgevonden op
dezelfde plaats;
▶ u in voorgaande jaren niet aan de regels
hebt voldaan.
U stuurt uw melding vóór 3 december
2022 naar:
▶ burgemeester en wethouders van de

gemeente Borger-Odoorn, postbus 3,
7875 ZG, Exloo.
▶ mailen kan ook:
gemeente@borger-odoorn.nl.

Is uw melding drie aaneengesloten jaren
voor dezelfde locatie goedgekeurd door
de gemeente, en hebt u voldaan aan de
voorwaarden? Dan hoeft u dit jaar geen
nieuwe melding te doen.
Voorwaarden

De voorwaarden voor carbidschieten in de
gemeente Borger-Odoorn kunt u vinden in
artikel 2:73a van de Algemene plaatselijke
verordening (Apv). Kijk daarvoor op
www.borger-odoorn.nl/verordeningen.

▶ Kijk of luister mee via
www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad
▶ Inspreken? Neem contact op met de griffie
via griffie@borger-odoorn.nl of T 14 0591
% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

% www.borger-odoorn.nl

Gaat u verhuizen binnen
de gemeente?

In december ontvangt u van ons een brief met alle informatie over de veranderingen in de afvalinzameling. Wij laten
u dan ook weten wat uw ophaaldagen worden volgend
jaar. Wilt u precies weten op welke dag uw container wordt
geleegd? En wilt u hiervan graag een melding ontvangen?
Download dan de AfvalWijzer app. Of ga naar de website
www.mijnafvalwijzer.nl. U kunt ook de QR-code scannen.
Zo heeft u altijd uw persoonlijke afvalinformatie bij de hand!

Ontbijt voor ondernemers in teken van
financiële steun
De gemeente Borger-Odoorn
organiseert voor alle ondernemers in
de gemeente een Ondernemersontbijt
op woensdag 23 november van
7.00 uur tot 8.30 uur in het Fletcher
Hotel Hunzebergen in Exloo. De
gemeente wil tijdens dit ontbijt met
de ondernemers in gesprek over
problemen die ontstaan door de snel
stijgende energiekosten.

hebben. U kunt dan persoonlijk met hen
in gesprek.

Ondernemers hebben het de laatste tijd
sowieso al zwaar door personeelstekorten,
inﬂatie, de recente coronapandemie
en het terugbetalen van uitgestelde
belastingen. Nu de energiekosten snel
stijgen, brengt dat veel ondernemers extra
in moeilijkheden. Tijdens dit ontbijt wil
de gemeente inventariseren waaraan de
ondernemers behoefte hebben. En een
aantal organisaties geeft een toelichting
op wat ze de ondernemers te bieden

Opgeven voor dit ontbijt kan via
ondernemen@borger-odoorn.nl
(bedrijfsnaam en aantal personen).

Het ondernemersontbijt sluit aan bij de
landelijke campagne die VNO-NCW en
MKB-Nederland op 16 november starten
om ondernemers met ﬁnanciële zorgen te
stimuleren in contact te treden met hun
gemeente en samen met hen te werken
aan goede ondersteuning.

De gemeente Borger-Odoorn wil
ondernemers zo goed mogelijk
informeren en doet dat onder meer via de
Ondernemersnieuwsbrief die 2 à 3 keer
per jaar verschijnt. Wilt u de nieuwsbrief
ontvangen, dan kunt u zich aanmelden
via ondernemen@borger-odoorn.nl.

%

’ De papiercontainer voor Westdorp en
Ellertshaar staat 14, 15 en 16 november
op de Brink in Westdorp.

Melding carbidschieten
jaarwisseling

Vanaf 1 januari 2023 verandert de afvalinzameling in onze gemeente. De grijze
container wordt vanaf dan één keer per zes weken geleegd. Dat is nu nog één
keer per drie weken. Dit betekent dat ook de inzamelroutes gaan veranderen.
En dat u uw containers misschien op een andere dag aan de weg moet zetten
dan u nu gewend bent.

%

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

%

Contact

%
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Voorkom overlast van houtrook
Rook van open haarden en houtkachels
kan overlast veroorzaken. Houtrook
bevat stoffen die schadelijk kunnen
zijn voor de gezondheid, zoals ﬁjnstof.
Daarnaast kunnen uw buren last
hebben van de geur van houtrook.
We geven u een aantal tips waarmee
u overlast kunt voorkomen of
verminderen.
Stooktips voor houtkachel en open
haard

1. Stook alleen droog hout. Vochtig hout
brandt niet goed en dat geeft extra veel
rook en ﬁjnstof.
2. Gebruik nooit geverfd of
geïmpregneerd hout of (spaan)plaat.
Bij verbranding daarvan komen zware
metalen of lijm vrij.
3. Stook geen papier en karton. Dat geeft
veel rook en vliegas en is daarom zelfs
verboden als brandstof.
4. Hebt u een allesbrander? Verbrand
alleen onbewerkt, droog en schoon
hout. Dus geen plastic of geverfd
hout. Afval verbanden is verboden.
5. Stook niet bij windstil of mistig weer:
de rook blijft dan hangen en kan
plaatselijk veel luchtvervuiling
veroorzaken.
6. Gebruik haardhout met het FSC- of
PEFC-keurmerk.
7. Wordt het binnen te warm met de

houtkachel aan? Stook dan met minder
hout en zet even een raam open.
8. Zet de luchttoevoer in de kachel
helemaal open, net als de klep in de
schoorsteen. Dat zorgt voor betere
verbranding en dus minder schadelijke
stoffen.
9. Houd ventilatieroosters tijdens het
stoken open (of zet een raam open).
Het vuur kan dan zuurstof aantrekken
en de rook kan via de schoorsteen
afgevoerd worden.
10. Controleer of u goed stookt. Een goed
vuur heeft gele, gelijkmatige
vlammen en geeft bijna geen rook
uit de schoorsteen. Oranje vlammen
en donkere rook geven aan dat de
verbranding niet goed is. Zorg dan
voor voldoende luchtaanvoer.
11. Laat de schoorsteen minstens één keer
per jaar goed vegen.
12. Stook niet iedere dag en zeker niet
langer dan 4 uur op één dag. Zo blijft u
vrienden met de buurt.
Stookalert

Bij ongunstige weersomstandigheden of
een slechte luchtkwaliteit blijft rook langer
hangen. Met een stookalert roept het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) mensen op om dan geen
hout te stoken. Meer informatie vindt u op
www.rivm.nl/stookalert.

Kijk op www.borger-odoorn.nl/verhuizen

Lees verder op pagina 4
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‘Kerstgeluk’ bij &Bloemen in Borger als
‘dankjewel’ voor de klanten

Week in Week uit verschijnt
elke dinsdag huis-aan-huis in
Borger, Bronneger, Bronnegerveen,
Buinen, Buinerveen, Drouwen,
Drouwenermond, Drouwenerveen,
Ees, Eesergroen, Eeserveen,
Exloërveen, 1e Exloërmond,
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk,
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoornerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp,
Zandberg, Gieten, Gieterveen,
Gasselte, Gasselternijveen,
Schoonloo.
Elke dinsdag liggen extra
exemplaren Week In Week Uit
op de volgende adressen:
Bakkerij van Veenen, Exloërweg 8, Valthe. Slagerij Drent,
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond.
Hunzebergen,Valtherweg 36, Exloo. Gemeentehuis, Hoofdstraat 50,
Exloo. Tourist info, Hoofdstraat
55a, 7875 AB Exloo. Spar, Hoofdstraat 49, Exloo. Tankstation,
Drentse Poort 1, Nieuw-Buinen.
Gemeentehuis Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, Gieten. Jumbo Abbas,
Stationsstraat 37, Gieten. Tourist
info, Hoofdstraat 24 a, 9531 AG
Borger. Bruna, Grote Brink 3,
Borger. AH, Hoofdstraat 35,
Borger, Camping de 7 Heuveltjes,
Odoornerstr. 25, Ees (bak) (alleen
in de periode van 1 april t/m 15
oktober), Camping Het Verlaat,
Zuiderdiep 510, Valthermond
(alleen in de periode van 15 maart
t/m 15 oktober)
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Foto: Harrie Meiringh
&Bloemen in Borger heeft een geweldige week achter de rug. Zoals de klanten
al gewend waren, was er nu ook weer een meerdaagse kerstshow met als thema
‘Kerstgeluk’. Op woensdagavond was de ook al traditionele kerstavond. ‘Het was in
één woord geweldig’, zegt Karien Niemeijer, sinds 2008 eigenaar van de prachtige
bloemenzaak in Borger.
3D animatie
Karien wil haar zaak elk jaar weer mooier
maken, en dat lukte haar getuige de
complimenten die ze kreeg ook dit jaar weer.
‘We hadden de zaak dit jaar op basis van een
3D animatie ingericht. Het was geweldig,
echt waar. Het inrichten ging daardoor zoveel
vlotter en de 3D animatie liet mijn zaak
tot in de kleinste details zien’, zegt Karien,
die er ook dit jaar weer in slaagde om haar
trouwe klanten te verrassen. ‘Ik heb zoveel
complimenten gekregen dat ik er gewoon

beduusd van werd’, vertelt ze. Karien verraste
zelf ook met een aangepast logo. ‘Bloemen
betekenen heel erg veel voor mensen, dat is
me dezer dagen ook weer duidelijk geworden.
Zelf wilde ik er ook iets extra leuks van
maken, zeker omdat organiseren de afgelopen
jaren vanwege corona niet mogelijk bleek. In
die periode heb ik ook heel erg veel steun van
mijn klanten gehad en ‘Kerstgeluk’ was een
‘dankjewel’ voor al die mensen.’ (Week in Week
uit/Vincent Muskee)

Geslaagde inloopochtend voorschool de
Weiert in Odoorn
Afgelopen vrijdagmorgen 4 november waren zoals altijd de deuren van de voorschool
in Odoorn geopend. Alleen deze keer niet alleen voor de peuters, maar voor iedereen
die eens een kijkje wou nemen hoe het er van binnen uitziet. Naast de peuters en
juffen waren ouders, opa’s & oma’s en andere belangstellenden aanwezig. Ze konden
deze morgen van dichtbij meemaken onder het genot van een kopje koffie of thee. Er
werd gezellig geknutseld, gekleurd, gepuzzeld en met het mooie speelgoed gespeeld.
Voorschool de Weiert is een VVE locatie
(Voor- en Vroegschoolse Educatie) dat
zich richt op onder andere
taal, motoriek en sociaalemotionele ontwikkeling van
de kinderen. Namens het team
bedanken wij een ieder die een
bezoekje gebracht heeft aan
onze mooie locatie. Het was
een geslaagde ochtend!
Voorschool de Weiert is
gevestigd in het Kindcentrum
Odoorn aan de Goorns 28

Voor meer info kunt u een kijkje nemen op:
www.peuterkidz.nl

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

Gemeenteberichten Borger-Odoorn

Hebt u een laag inkomen?
Inwoners van Borger-Odoorn met een
laag inkomen en weinig vermogen kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning van de gemeente. U kunt dan
jaarlijks een bedrag besteden in onze
webwinkel Meedoen.
% www.borger-odoorn.nl/meedoen

%
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Statushouders Valthermond nemen afscheid
van de omwonenden
Op 23 mei 2022 zijn de eerste statushouders gehuisvest in Valthermond
met de Hotel- en Accommodatieregeling (HAR). Met de HAR-regeling
kan de gemeente status-houders
een tijdelijke woonplek geven in een
gebouw dat daarvoor geschikt is.
Het pand aan de Vrijheidslaan in
Valthermond was hiervoor geschikt.
De huisvesting is echter tijdelijk. Omdat de

gemeente het pand heeft gehuurd
tot en met 31 december 2022, zullen
de statushouders binnenkort verhuizen
naar reguliere woningen. De statushouders hebben een goede tijd gehad
in Valthermond. Om de omwonenden
te bedanken, is er een afscheidsbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze
bijeenkomst hebben de statushouders
lekkere gerechten gemaakt voor de
bezoekers van de bijeenkomst.

%

%

Opvang vluchtelingen in Borger-Odoorn

Gemeentehuis en Willibrordkerk geven groen
licht voor pleegouders
Ieder kind verdient een kans en een ﬁjn
thuis om op te groeien. Dit is niet altijd
mogelijk en daarom zijn pleegouders
nodig. Om pleegouders onder de
aandacht te brengen lichten we tijdens
de landelijke Week van de Pleegzorg
(2 t/m 9 november) het gemeentehuis
en de Willibrordkerk in Borger uit in
het groen. Een symbolisch gebaar om
pleegkinderen groen licht te geven voor
een mooie toekomst.

▶ In de gemeente Borger-Odoorn zijn meerdere opvanglocaties voor vluchtelingen
in gebruik. Er zijn vijf locatiemanagers werkzaam bij de gemeente, die
ieder aanspreekpunt zijn voor een of meerdere opvanglocaties.

Wilt u pleegouder worden?

Gelukkig zijn er pleeggezinnen die voor
deze kinderen het licht op groen zetten.
Maar er zijn meer pleegouders nodig.
Om te zorgen dat er een passende plek
is voor ieder kind dat pleegzorg nodig
heeft, worden er landelijk 3500 nieuwe
pleegouders gezocht.
Heeft u interesse?
Kijk voor meer informatie op:
www.pleegzorgdrenthe.nl

Oekraïense vluchtelingen

Locatiemanager

Vakantiepark Capfun Fruithof Klijndijk

Ben Helle

Het Tussendiep PKN kerk Nieuw-Buinen

Marieke Essing

Het Kleurenpalet Nieuw-Buinen

Marieke Essing

Groepsaccommodatie Eesergroen

Jaap Kuiper

Oringer Stee Odoorn

Hilde Timmermans

Diverse woningen en chalets

Jaap Kuiper

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)
12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo

Paul Dalhuisen

Boerderij Camping Exloo

Paul Dalhuisen

25 Graden Noord Drouwenerveen

Paul Dalhuisen

Uw hulp of spullen aanbieden:

%

▶ Goede dames-/heren- of kinderfietsen: bel met de gemeente en
vraag naar Jaap Kuiper. U wordt
doorverbonden of teruggebeld.
▶ Vervoer: wilt u helpen met vervoer van
vluchtelingen, bijvoorbeeld naar
Nederlandse les of de supermarkt?
Bel dan met de gemeente en vraag naar
de locatiemanager van de betreffende
opvanglocatie (zie hierboven).
▶ Spreken met vluchtelingen in hun
eigen taal: dit kan met de app SayHi.
Deze downloadt u in de Play Store
(android) of App Store (iPhone).
▶ U kiest de microfoon als u uw
gesproken boodschap wilt laten
vertalen.

Sporthulpmiddelen
te leen
Voor mensen met een fysieke beperking is er de mogelijkheid om sporthulpmiddelen te lenen. Denk aan een
sportrolstoel, een loophulpmiddel of
een handbike. Dit kan sinds 1 november bij Uniek Sporten Uitleen. Op die
manier kunnen ook mensen met een
fysieke beperking erachter komen welke sport het beste bij hen past.

% www.borger-odoorn.nl

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

Boom we
in de stra

Contact en informatie:
T 14 0591, vraag naar de locatiemanager
van de opvanglocatie waarover u belt.
E vluchtelingenopvang@borger-odoorn.nl
I www.borger-odoorn.nl/vluchtelingen

Evenementenkalender? Kijk op www.borger-odoorn.nl/evenementen

%

De Uniek Sporten Uitleen is meer dan
een uitleenservice voor sporthulpmiddelen, het is een mobiliteitsgarantie.
De sporter krijgt advies over het sporthulpmiddel en het gebruik ervan. Daarnaast wordt het hulpmiddel persoonlijk
gepast en afgesteld op uw wensen. Aan
de uitleenperiode en de bijbehorende
service zijn voor de inwoners van de
gemeente Borger-Odoorn geen kosten
verbonden. Wilt u meer informatie over
de Uniek Sporten Uitleen of wilt u direct
een aanvraag doen? Neem dan contact op
met Marrijtje Molenhuis via
mmolenhuis@sportdrenthe.nl of
via 06-1300334. Meer informatie over
Uniek Sporten is ook te vinden op
www.unieksporten.nl.

Naar het gemeentehuis?
Maak een afspraak!

▶ U kiest het toetstenbord als u
geschreven tekst wilt laten
vertalen: druk een paar seconden
op de microfoon.
▶ U kiest uw eigen taal
(links op het scherm).
▶ U kiest de taal waarin u uw
boodschap wilt laten vertalen
(rechts op het scherm).
▶ Spreek of typ uw boodschap.

Gaan mijn buren
verbouwen?

Berichten over uw buurt
’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we officieel in ons elektronisch gemeenteblad.
Deze ‘berichten over uw buurt’ kunt u bekijken via www.borger-odoorn.nl/overuwbuurt.
’ Hieronder vindt u de titels van de berichten over uw buurt van vorige week.
Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen, ons elektronisch gemeenteblad is leidend.

Zó weet j

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

WEEK 44
’ 04-11-2022, Verleende omgevingsvergunning: Valthermond, Vrijheidslaan 66,
het plaatsen van een klokkenstoel
’ 04-11-2022, Verleende omgevingsvergunning: Borger, Westdorperstraat 4, het
plaatsen van 16 zonnepanelen in een
veldopstelling
’ 04-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Klijndijk, voormalig carpoolplaats (Kadastrale

Zó weet je ervan!

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

www.overuwbuu
e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Verbouwen_WT.indd 1

sectie S751), het aanleggen van een
groeninrichting
’ 04-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Borger, Graanspieker 18, het bouwen van een
vrijstaande woning
’ 03-11-2022, Voorgenomen verkoop van grond
’ 02-11-2022, Borger
Kruisstraat 1, het organiseren van het
Koesteegfeest (verleend 31/10)

e-mailservi
24-03-16 10:50

’ 02-11-2022, Voorgenomen verkoop van grond
’ 02-11-2022, Borger
Hoofdstraat (plein), het organiseren van een
gezamenlijke Sint Maarten Viering
Ondernemers Borger (verleend 31/10)
’ 31-10-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Valthermond, Noorderdiep 348, het plaatsen
van 5 lichtmasten bij VV Valthermond
$
3991.1023 A2 Poster Gemeente_Kappen_WT.indd 1

Lees verder op pagina 6
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Wijkagenten

Kerkdiensten

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

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

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

Adverteren
in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
Weekenddiensten
Ziekenhuis
Refaja Stadskanaal: 0599 - 654 654
Scheper Ziekenhuis Emmen:
0591 - 691 911.
Voor afspraken (0591) 691 111

eg bij mij
aat?

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
Dhr. H.J. Dijkstra.
Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. D. Wams.
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja,
Drentse Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan:
Jeugddienst 09.30 uur: ds. Jonker.
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, 09.30 uur:
Gez. dienst PGE Kerk.
Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
Samen HA, ds. H.W. Thon, De Hoeksteen.
Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:
Maurits Luth.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
Samen HA, ds. H.W. Thon, De Hoeksteen.

Huisartsen
Borger-Odoorn, Valther- en
Exloërmonden, Schoonoord e.o.
Spoedgevallen na 17.00 uur en ‘s
weekends: 0900-1120112.
Tandartsen
Borger/Rolde/Gieten/
Gasselte/Westerbork/Beilen:
Tel: 0900-1012345.
Apotheken Info: 0599-238465
Overige hulpdiensten
Alarm 112
Politie 0900-8844
Overlijden 0800-0242526
Storing el./gas 0800-3366112
Storing water 0591-854200 of
0592-854545
Storing CV: 0599-235909
Storing kabel 0800-0221475
Verloskundige 0592-263060
SOS tel. hulp 0900-0767
Kindertelefoon 0800-0432
Tegen haar wil 0592-347444
Psycholoog 0599-234056
Homeopaat 0599-236088
GGD 0591-656565
Thuiszorg Icare 0522-279748
Samenzorg Thuis- en Kraam-zorg
Nrd-Ned 0900-8998801
Info- en klachtenbureau Gezondheidszorg 0592-243707
Vrijw. thuishulp 0591-585554
Dierenartsen 0591-513151
Dierenbescherming en
Dierenambulance 0900-0245
Diergeneeskundig Centrum ZuidOost Drenthe te Sleen 0591-361368
Zorgkompas Odoorn
(0591) 580271

je ervan!

urt.overheid.nl

ice & app
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Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. T.J. Oldenhuis.
R.K. Statie Gieten
vrijdag 19 november, aanvang vijf uur
Eucharistieviering
Voorganger Pastor H. Garcia
De viering wordt onderstend door het
Laudate koor.
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Weekend 12 en 13 november is er geen viering in de Sint
Josephkerk. Woensdag 16 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. Peter Hoekstra
Oogsdankdienst. Te volgen via you
tube livestream onder baptistenstadskanaal.
Oosterkadekerk, 9.30 u. ds. M. F. van
Binnendijk. Heilig Avondmaal.
19.00 u. ds. M. F. van Binnendijk.
Voortzetting en dankzegging Heilig
Avondmaal.

Feyenoord fans zijn Klaas en Ria bijzonder dankbaar

‘Bij Klaas en Ria in Borger kon altijd alles en dat
gaan we zeker missen’

beamer en het scherm wel over willen
nemen. Dan is het alleen nog zoeken
naar een locatie, het liefst natuurlijk
ergens in Borger. Dat zal nog niet
meevallen, want we zijn dus best met
een grote groep’, zegt Kenter.
Enorm genoten
Het idee om Klaas en Ria een eigen
Europa Cup te geven kwam van
Richard, een van de laatste mensen
die zich aansloot bij de groep. Richard
is een Rotterdammer. ‘Hij had nooit
verwacht dat Feyenoord ook in
Drenthe zo zou leven en heeft enorm
genoten van de avonden bij Klaas
en Ria. Hij kwam vervolgens met
het idee om iets voor Klaas en Ria te
doen. En dat is dus gebeurd en dat
Foto’s: Harrie Meiringh is iets wat Klaas en Ria ook heel erg
Gemengde gevoelens, afgelopen donderdagavond bij café ‘t Hunebed
verdienen.’
in Borger. Daar keken toen voor het laatst een grote groep Feyenoord
supporters naar een Europese wedstrijd van de Rotterdamse club. Voor Voetbalhumor
het laatst, omdat Klaas en Ria hun zaak verkocht hebben. ‘Klaas en Ria Kenter merk dat Feyenoord de laatste
hebben altijd voor ons klaar gestaan en meegedacht. Als we een keer
jaren weer aan sympathie gewonnen
met de partybus naar Rotterdam gingen, dan konden we ‘s morgen om heeft. Was de club vroeger nog wel
07.00 uur altijd nog bij ze terecht voor een broodje en wat drinken. Dat
eens het mikpunt van spot, die tijd
zullen we nooit vergeten’, zegt Luuk Kenter, namens de grote groep
lijkt geweest. ‘Feyenoord doet het
Feyenoord supporters die zeker de laatste jaren kind aan huis was bij
geweldig en heeft een fantastische
Klaas en Ria. Vanwege het afscheid kreeg Klaas een eigen Europa-cup trainer. Je merkt dat zelfs Ajax
en werd Ria verrast met een prachtig boeket bloemen.
supporters tegenwoordig waardering
hebben voor onze club. Arne Joling?
Nieuwe locatie
uitzondering. Onze groep supporters Haha, hij is natuurlijk een echte Ajax
Klaas en Ria deden de afgelopen
uit Borger en omstreken bestaat uit
fan. We hebben samen een Snapjaren vooral nog feesten en partijen.
zo’n dertig man. Soms zijn het wat
groep en Arne is altijd de eerste die
‘Voor ons maakten ze echter een
meer, soms minder. Zeker vorig jaar
bericht als Feyenoord of een andere
was het vaste prik om de wedstrijden club verloren heeft. En andersom is
in de Conference League bij Klaas en dat net zo hoor. Het is voetbalhumor,
Ria te bekijken. Ook daarvoor deden en ook dat is iets wat voetbal zo mooi
we dat wel eens. Waar we straks de
maakt.’ (Week in Week uit/Vincent
wedstrijden kijken? Dat is een goede
Muskee)
vraag. We hebben al gezegd dat wij de

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

Vier Sint Maarten met
ondernemers in Borger!
Natuurlijk staan ook de gezamenlijke ondernemers in Borger weer
stil bij Sint Maarten. Op vrijdag 11 november (vanaf 17.00 uur) zijn
kinderen met hun lampionnen welkom op het bekende plein in Borger.
Nadat ze daar liedjes gezongen
kunnen de kinderen de wijken van
hebben, krijgen ze van OVB/BIZ een Borger in!
traktatiezakje aangeboden. Daarna

Gemeenteberichten Borger-Odoorn
%
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Meedenken en meepraten over uw regio in Drenthe? Dat kan!
Wat gaat goed in uw dorp of wat
kan juist beter? Wat ontbreekt er?
Hoe zorgen we voor een prettige
leefomgeving waarbij natuurinclusieve
landbouw en duurzame energie een rol
spelen? Hoe kunnen we de economie
in de regio duurzaam versterken?

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

De provincie Drenthe wil daarover
graag met de inwoners in gesprek en
gebruikt de informatie daaruit voor een
nieuw gebiedsplan voor Oost- en WestDrenthe. Dit plan vormt de basis voor

LEADER 2023-2027: een Europees
subsidieprogramma, gericht op het
versterken van het platteland.
Wilt u meepraten? Dat kan op
donderdag 17 november van 19.30-21.30
uur in het Dorpshuis Nieuw-Buinen.
Meld u dan vóór 12 november aan
via het aanmeldformulier op
www.provincie.drenthe.nl/leader.
Voor vragen kunt u mailen naar
leaderzuidoost@drenthe.nl.

Voor voorbeelden vanuit het
voorgaande subsidieprogramma,
neemt u een kijkje op de website
www.leaderzuidoostdrenthe.nl of
www.provincie.drenthe.nl/leader

Exloo | 8 november 2022

% www.borger-odoorn.nl

Minister Hanke Bruins Slot leert Drentse taal
Tijdens een werkbezoek aan de Vereniging van Drentse Gemeenten
kreeg minister Hanke Bruins Slot gisteren bij het Huus van de Taol een
stoomcursus Drentse taal. In sneltreinvaart leerde ze over de achtergronden
van het Drents en waarom je in Drenthe gerust een neefje dood mag slaan.
Voorafgaande aan haar bezoek aan
het Huus van de Taol is de minister
in gesprek gegaan met bestuurders uit
Drenthe over de samenwerking tussen
de overheden in Drenthe.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties bevordert de
instandhouding van erkende talen
waaronder het Nedersaksisch, waar
het Drents toe behoort. In Drenthe
is het Huus van Taol opgericht om
hier uitvoering aan te geven. Tijdens
het werkbezoek liet de minister zich
informeren over wat het Huus van de
Taol doet en hoe ze dat doen. Om haar

Het vorige subsidieprogramma
LEADER 2016-2022 is bijna afgerond
en een aantal ondernemers heeft
de afgelopen jaren mooie stappen
gezet voor het versterken van het
platteland.

medegefinancierd door het ministerie
van Binnenlands Zaken. Er werd
gesproken over de uitkomsten van het
onderzoek en over het vervolg daarop.

de Drentse taal ook te laten ervaren
Het onderzoek liet zien dat
werd haar een stoomcursus aangeboden. de overheden in Drenthe veel
samenwerken. Dat doen ze in allerlei
Voorafgaande aan haar bezoek aan het
verschillende samenstellingen.
Huus van de Taol ging minister Hanke
Overheden kennen elkaar goed, de
Bruins Slot in gesprek met verschillende bestuurlijke lijntjes zijn kort en de schaal
bestuurders uit Drenthe over regionale
van Drenthe kan worden gezien als
samenwerking. De Vereniging Drentse
ideale basis voor samenwerking. Echter,
gemeenten, de Provincie Drenthe en de ondanks de hoeveelheid samenwerking
vier in Drenthe actieve waterschappen
ontbreekt er een regionale strategische
lieten door de Rijksuniversiteit
visie. De Drentse overheden gaan met
Groningen en onderzoeksbureau
deze aanbeveling aan de slag. Aan de
Berenschot een onderzoek uitvoeren
minister van Binnenlandse Zaken en
naar de effectiviteit van hun
Koninkrijksrelaties is gevraagd hierin te
samenwerkingen. Dit onderzoek werd
ondersteunen.

$

7

Wordt geopend door burgemeester Jan Seton

a.s. Zaterdag Gemeentelijk
Korenfestival 2022 in Borger

Het Gemeentelijke Korenfestival gaat gehouden worden op zaterdag 12 november
a.s. Het wordt georganiseerd in Het Anker te Borger. De opening zal om 13.00 uur
worden verricht door de burgemeester Jan Seton.
Het gemeentelijk Korenfestival is een jaarlijks terugkerend evenement op de tweede
zaterdag in november. Ook het festival is door Corona twee 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 weer 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. De algehele sluiting zal worden verzorgd door de burgemeester. Publiek is de
gehele dag hartelijk welkom, de toegang is gratis. Dit is mogelijk gemaakt door vele
sponoren. Stichting Korenfestival Borger-Odoorn wil tenslotte ieder hartelijk bedanken
voor hun geweldige inzet.

Sinterklaasintocht Gieten 2022
Zaterdag 19 november is het weer zover! Sinterklaas met zijn pieten komen aan
in Gieten. De optocht zal vertrekken vanaf hotel/restaurant Zwanemeer vanaf
11.00 uur. De route is als volgt: Brink/Schoolstraat/Wemenweg/Boddeveld/
Stationsstraat met als eindpunt het plein voor de Hema.
Bij de Hema zal een podium staan en zal uitgebreid feest gevierd worden! Maar.. wat is er
toch aan de hand met het boek van Sinterklaas? Neem voor de zekerheid je verlanglijstje
en/of een mooie tekening mee voor in het grote boek.. want wie weet raken de pieten
alles wel kwijt.
Staan jullie ook langs de route om vervolgens achter de stoet aan te lopen richting de
Hema? Het beloofd weer een ouderwets gezellig feestje te worden! Zelfs de burgemeester
komt langs! Wij zien jullie graag zaterdag 19 november vanaf 11.00 uur!

Gemeentebelangen Borger-Odoorn:
keuzes in tijden van crisis
Het jaar 2023 staat voor de deur, dus is het zaak voor de gemeenteraad om keuzes
te maken waar geld in geïnvesteerd moet worden en welke investeringen nog wel
even kunnen wachten.
Afgelopen donderdag was de begrotingsvergadering, waarbij de fractie van
Gemeentebelangen een aantal zaken aan de orde heeft gesteld:
-

Het ondersteunen van hobbyboeren tegen de risico’s van de wolf;
Het blijven inzetten op het verbeteren van het kanaal Zuiderdiep in Valthermond;
Het in het leven roepen van een duurzaamheidslening voor maatschappelijk
vastgoed (zoals sportkantines en dorpshuizen);
Het samen met de agrarische sector opstellen van een visie, om klaar te zijn als het
rijk of de provincie aanklopt in het oplossen van de stikstofcrisis;

Politiek is ook keuzes maken over de hoeveelheid geld die je als gemeente zelf kunt
innen. Een belangrijk middel hierbij is de OZB. In deze tijd, met een torenhoge
inflatie, een verdrievoudiging van de energienota en toenemende brandstofprijzen, is
Gemeentebelangen van mening dat de OZB voor 2023 niet moet worden verhoogd. Nu
verhogen brengt inwoners en ondernemers onnodig in extra problemen. Om dit mogelijk
te maken heeft de fractie van Gemeentebelangen voorgesteld geen nieuwe raadszaal te
bouwen bij het gemeentehuis en het geld dat gereserveerd is voor grote investeringen wat
af te romen.
Wij zijn van mening dat in de huidige crisis bepaalde investeringen ook op een later
moment plaats kunnen vinden, om zo onze inwoners en ondernemers te kunnen ontzien.
Helaas is een meerderheid van de gemeenteraad van mening dat deze investeringen
belangrijker zijn dan het omlaag halen van de vaste lasten van inwoners en ondernemers,
dus heeft ons voorstel het niet gehaald. Voor de fractie van Gemeentebelangen gaan in
deze moeilijke tijd inwoners voor investeringen, omdat we alleen op die manier samen
door deze crisis komen.

Bridge-uitslagen DES 2 in Odoorn
De hrn De Leeuw & Van Veen zijn herfstkampioen geworden in de 1e ronde van
DES 2 met een gemiddelde van 61,06%, als tweede zijn geëindigd de ds Baard &
Feringa met 56,63% en derde mw Fennie Bruins & de hr Joosten met 54,45%.
De uitslagen van de 5e zitting van de eerste ronde, gespeeld op 3 november 2022 in Hotel
De Oringermarke te Odoorn, zijn als volgt:
1e
2e
3e
4e
5e

ds Liesbeth Baard & Trijnie Feringa met 			
mw Fennie Bruins & de hr Geert Joosten met 			
hrn Gezinus de Leeuw & Hendrik van Veen met 		
ep Greetje & Jan Bruins met 				
ep Wendy & Ruud van Beusekom met 			

69,84%,
69,67%
65,68%,
57,71%
55,49%.
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Ondernemersontbijt op 23 november in Exloo

Borger-Odoorn ging op bezoek bij ondernemers in
Drouwen
er een presentatie van Ik ben Drentse
ondernemer. Deze organisatie kan
Drents ondernemers een extra steuntje
in de rug bieden in welke fase van het
ondernemerschap ze ook zitten. De
dag werd afgesloten met een hapje
en drankje waarbij de ondernemers
samen met vertegenwoordigers van
de gemeente het gesprek aangingen
over thema’s die hun momenteel
bezig houden zoals de energiecrisis
en de alsmaar stijgende prijzen voor
grondstoffen.

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

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Woensdag 16 november a.s.

Bingo in MFA Brughuus
Valthermond

Stichting de Afdraai organiseert op woensdag 16
november a.s. om 19.30 uur weer een bingo in MFA
Brughuus aan de Vrijheidslaan 11 te Valthermond. Elke
3e woensdag van de maand wordt hier weer een bingo
georganiseerd.
De kosten zijn € 15,- voor 13
rondes en 2 superrondes en
de eerste kop koffie is gratis.
Tevens krijgt elke speler een
stempelkaart waar tijdens
de laatste bingo voor een

verrassing wordt gespeeld.
Verder wordt er gespeeld
voor leuke geldprijzen.

Op 23 november organiseert de
gemeente voor alle ondernemers een
ondernemersontbijt bij de Hunzebergen
Sabine van Wijk van Groepsaccomodatie
De Kwartjesberg luister aandachtig naar
de uitleg van de wethouder

De gemeente Borger-Odoorn
heeft afgelopen vrijdag kennis
Wij hopen u te zien!
gemaakt met een groot aantal
ondernemers uit Drouwen;
Drouwenermond; Drouwenerveen;
Bronnegerveen en Bronneger. De
ondernemersbijeenkomst vond
plaats café Alinghoek in Drouwen.
Wethouder Jeroen Hartsuiker van
de gemeente Borger-Odoorn met
Op donderdagmorgen is iedereen welkom bij Met
onder meer economische zaken
Elkaor!, een gezellige koffieochtend in het dorpshuis.
in zijn portefeuille mocht een
Elke donderdagmorgen is er een andere activiteit. Op
dertigtal ondernemers welkom
Wethouder Hartsuiker (l) in gesprek met Jacob Engels (r) van De Morene
10 november gaan we een egel maken van een boek.
heten. De gemeente organiseert deze
en akkerbouwer Albert Klamer
bijeenkomsten omdat ze graag de
Op 14 november is er een
De volgende Bingo is op 25
ontwikkelingen in het bedrijfsleven willen blijven volgen. De ondernemers
in Exloo. Ondernemers die hier
voorlichting over Cybercrime. november. Op 9 december
die waren gekomen varieerden van de eigenaar van een autogarage tot de
aan willen deelnemen kunnen zich
We starten om 19.30 uur en
is er een muziekavond met
eigenaar en van een camping en van een akkerbouwer tot een kaasmaker.
opgeven door een mail te sturen naar:
het dorpshuis is om 19.15
live muziek. Ook op onze site De gemeente heeft eerder soort gelijke bijeenkomsten voor ondernemers
ondernemen@borger-odoorn.nl . De
open.
kunt u de activiteiten in het
georganiseerd in Nieuw-Buinen, Valthermond en Odoorn.
bijeenkomst begint om zeven uur ’s
dorpshuis vinden,
ochtends en één van de onderwerpen
Een wijkagent, die
www.dorpshuis2emond.nl/
De ondernemers zijn volgens de
ondernemers leeft vooral nu met de
die besproken zal worden gaat over de
gespecialiseerd is in
Op de site presenteren we
wethouder belangrijk voor de lokale
hoge energieprijzen maar ook met de
energiecrisis. (Week in Week uit/Martin
internetcriminaliteit, gaat
het dorpshuis en vindt u een economie maar hij vindt het ook
krapte die er is op de arbeidsmarkt om
Zaagman)
voorlichting geven over hoe
agenda met activiteiten in het belangrijk om te weten wat er bij de
vacatures vervuld te krijgen. Ook was
je via mails en sites opgelicht dorp. Hebt u een activiteit
kunt worden. Waar moet
die u graag op de agenda wilt
je op letten en wat moet je
hebben, mail dan naar
zeker niet doen.
info@dorpshuis2emond.nl

Activiteiten in het
dorpshuis 2e Exloërmond

D66 Zuidoost-Drenthe organiseert:
Landbouw, maar dan anders!

D66 Zuidoost-Drenthe organiseert op 30 november in hotel Ten Cate onder
leiding van D66 Emmen een bijeenkomst rondom landbouw, maar dan
anders. Iedereen is van harte welkom vanaf 19:30 uur. Het inhoudelijke
gedeelte begint om 20:00 uur.
Anders? Ja. De stikstofproblematiek
daagt uit om op een andere manier naar
landbouw te kijken. We kunnen het ons
niet meer veroorloven om de bestaande
intensieve landbouwmethoden met
pappen en nathouden in stand te houden.
De natuur, de mens, maar juist ook zeker
de landbouw, verdient beter.
Hoe dan wel? In deze openbare
themabijeenkomst wordt het antwoord
op die vraag besproken door te
kijken naar toekomstgerichte- en

natuurinclusieve landbouw en nieuwe
coöperatieve methoden. Martine Stulp en
Marc de Jonge begeleiden en modereren
namens D66 Emmen opeenvolgend
Bouchra Zouine, lid van de Statenfractie
van D66 Drenthe, Alex Datema, een
van de gesprekspartners van Remkes en
voorzitter van BoerenNatuur, en Mariska
Pater, voorzitter en woordvoerder van
Herenboeren Assen. Wilt u verzekerd
zijn van een plaats? Stuur dan van
te voren uw aanmelding naar info@
d66zuidoost-drenthe.nl.
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Medewerkers restaurant De Weme in
Borger genoten op Tenerife

Het zal de inwoners van Borger zeker opgevallen zijn, vorige week. Het was
stil en donker bij restaurant De Weme in het centrum van Borger. Dat had
alles te maken met het feit dat de medewerkers op dat moment genoten van
een gezamenlijke midweek op Tenerife. Deze reis zou twee jaar geleden
– vanwege de 25e verjaardag van De Weme- al plaatsvinden, toen gooide
corona echter roet in het eten.
Overigens hoorden de medewerkers
pas twee weken voor vertrek wat

de reisbestemming precies was. De
reis was overigens op perfecte wijze

georganiseerd door Travel XL in Borger.
En nu? Nu zijn de medewerkers na
een heerlijke midweek Tenerife weer
helemaal fris en fruitig om de gasten in
De Weme te ontvangen! (Week in Week
uit/Vincent Muskee)

Harm Marissen in Borger blaast 101 kaarsjes uit!
Feest in de Borgerhof in Borger,
waar Harm Marissen zaterdag zijn
101e verjaardag vierde. Dat was
reden voor burgemeester Jan Seton
om een bezoek aan meneer Marissen
te brengen. ‘Pa heeft hier bijzonder
van genoten’, vertelt zijn zoon Harrie
(zelf bijna 68). ‘Het was een heel
gezellige dag waarvan hij oprecht
genoten heeft.’
Seton was ook vorig jaar al op
verjaardagsvisite bij Marissen. ‘Hij zei
toen al dat hij vanaf nu elk jaar komt.
Het gaat nog heel goed met mijn vader.
Hij zit wel in een rolstoel nu, want
lopen wordt steeds moeilijker. Voor
de rest is hij nog heel goed bij de tijd.
Het kringetje van mensen dat op zijn
verjaardag komt, wordt wel steeds
kleiner. Mijn vader is opgegroeid in een
gezin met tien kinderen, daarvan zijn er
nu nog twee over.’ De verjaardag werd
gevierd in de knusse huiskamer van
Marissen, en dat ging prima. ‘Mijn vader

TE KOOP

Diverse soorten eetaardappelen

10 kilo € 5,-

Zuiderdiep 65 | Drouwenermond
Tel. 06 - 25 38 42 48

vertelt steeds meer over vroeger, ook
dingen die ik echt niet wist. Dat is heel
erg interessant. Het gaat gewoon nog
heel mooi allemaal. Dat heeft zeker ook

te maken met de Borgerhof, waar hij
met heel veel plezier woont en gewoon
heel goed verzorgd wordt.’ (Week in
Week uit/Vincent Muskee)

Open Bedrijvendag Borger-Odoorn
‘Alleen blije koeien zorgen voor de lekkerste smaak’
prima los kunnen lopen en ze kunnen
genieten van onder meer een massage
van een koeborstel. Dit omdat ‘alleen
blije koeien zorgen voor de lekkerste
smaak’, weet de familie Veneman. Sinds
2016 maakt men op De Venehoeve
zuivelproducten van eigen koeienmelk.
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

In de gemeente Borger-Odoorn vond zaterdag de Open Bedrijvendag
plaats. Belangstellenden kregen zaterdag de gelegenheid om bij de
deelnemende bedrijven binnen te kijken. Speciaal voor bedrijven zonder
eigen locatie, had de gemeente de Willibrordkerk in Borger gereserveerd,
waar een Ondernemersmarkt gehouden werd. Zowel de markt als de
bedrijven mochten zich verheugen op veel belangstelling.
Een van de deelnemende bedrijven
was De Venehoeve in 2e Exloërmond.
Belangstellenden konden met
eigen ogen zien hoe de familie
Veneman, zij runnen een biologische
melkveeboerderij, te werk gaat en

wat er precies geproduceerd wordt.
De boerderij met zuivelbereiding en
een eigen kaasmakerij legt de koeien
nog écht in de watten. Ze genieten
er van meer dan voldoende ruimte
in de speciale ligboxenstal, waar ze
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IJS 9,PR .49
20
€

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

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

JS 9,I
PR .89
19
€

OPEL CROSSLAND X 1.2 Turbo
Innovation clima/16”LM
Augustus 2020 - Blauw metallic
Half leder - Benzine - Handgeschakeld - 21.987 km - Nieuwprijs:
€29.220,-

IJS 9,PR .99
29
€

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

IJS 9,PR .99
23
€

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

IJS 9,PR .89
11
€

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

IJS 9,PR .79
16
€

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

IJS 0,PR .90
20
€

IJS 9,PR .99
25
€

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

IJS 9,PR .99
22
€

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

IJS 9,PR .89
21
€

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

IJS 9,PR .49
10
€

TOYOTA AYGO 1.0 VVT-i x-fun
airco/15”LM
Mei 2018 - Rood - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 65.851 km
Nieuwprijs: €14.220,-

IJS 9,PR .39
23
€

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

IJS 9,PR .79
16
€

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

IJS 9,PR .39
24
€

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,-

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

IJS 9,PR .49
13
€

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

IJS 9,PR .99
29
€

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

IJS 9,PR .99
21
€

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

Links Willemien Hoving (voorzitter) rechts Adriaan de Ruiter – Penningmeester
Mensen die het kunnen missen, mogen er allerlei producten in plaatsen, waarna
inwoners die het minder breed hebben deze eruit kunnen halen en gebruiken. Ook
ruilen is mogelijk. Dat is de achterliggende gedachte van de deelkasten die komen
week op diverse plaatsen in Aa en Hunze worden geplaatst.
Maandag 7 november werd de eerste Deelkast maandverband e.d. Ook hierbij geldt NIET
geplaatst aan de kruising Kerspelstraat /
aangebroken verpakking!
Elzenwal in Gieten
We zoeken nog minimaal 2 personen per
Wat kan er in de Deelkast?
deelkast, die deze willen gaan beheren en
Houdbare levensmiddelen, uitsluitend dichte controleren. We plaatsen in ieder geval een
en niet aangebroken verpakkingen! GEEN
kast in Gasselternijveen, eentje in Gasselte, 1
alcohol en medicijnen! Hygiëne-producten,
in Rolde en nog één in Gieten. Voor Gieten is
zoals shampoo, tandpasta, tandenborstels,
al 1 vrijwilliger bereid gevonden.

Ingezonden brief

Dinsdag 8 november 2022

Haarstudio Daniëlle in Borger
bestaat vijf jaar!

Foto: Harrie Meiringh
Een prachtige mijlpaal voor Haarstudio Daniëlle in Borger. De zaak bestaat namelijk
vijf jaar. ‘Ik ben vanuit het niets begonnen. Ik was toen negentien jaar. Ondertussen
heb ik een mooie vaste klantenkring opgebouwd. Ik ben iedereen die vertrouwen in
mij geschonken heeft erg dankbaar’, zegt Daniëlle Stevens.
Behalve dat mannen, vrouwen en kinderen
terecht kunnen om hun haar volgens de
laatste trends te laten knippen, kun je er ook
terecht in de nagelstudio. ‘Ik koester de plek
waar ik zit. Je kunt hier gratis parkeren en
binnen vijf minuten ben je in het centrum
van het dorp. Groter? Dat weet ik niet. Ik
denk dat juist het kleinschalige de kracht is
van de haarstudio. Hier vindt de klant nog

de rust en krijgt het van ons alle aandacht en
interesse’, zegt Daniëlle terecht.
Haarstudio Daniëlle is gevestigd aan
de Rolderstraat 2A in Borger. Je kunt
gemakkelijk een afspraak maken via
www.haarstudiodanielle.nl Bellen kan
uiteraard ook: 0599-23 41 70.
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Veel belangstelling voor AutoTestDag van
Autocentrum Borger

Sint Nicolaas en Zwarte Piet
Nu de Sint Nicolaastijd er weer aan komt, wil ik toch nog even iets kwijt. Natuurlijk,
véél (ja, héél véél) mensen zijn het er over eens dat onze jarenlange traditie, “dit mooie
kinderfeest” niet mag verdwijnen. Maar de minderheid wint het waarschijnlijk En
overheden, zelfs enkele burgemeesters zijn volgens mij bang ( ja waarvoor eigenlijk?) of
zijn het meelopers.
Maar denkt men wel eens aan de duizenden mensen die zich al jaar in, jaar uit
inzetten om dit St. Nicolaasfeest zo goed en mooi mogelijk te laten verlopen.
Voor die blije kindergezichtjes in elk dorp en stad. Op de scholen, bibliotheken
winkelcentra. Muziekverenigingen hebben zelfs eigen pietenbands opgericht. incl.
kleding enz. Organisatoren die maandenlang bezig zijn met voorbereidingen.
Ondernemersverenigingen, die garant staan voor intochtkosten, zoals snoepgoed,
vervoerskosten enz.
Vergeet ook niet al die mensen die materialen betrekkende op dit feest hebben gekocht,
pakken compleet, pruiken, baardstellen, staf. Schmink snoepgoedtassen, versieringen.
daar zit heel veel geld in, maar meestal is dit vrijwilligerswerk, mensen die het doen uit
liefde voor de cultuur. Ja, die mensen worden nu gepasseerd. Vergeten ? of beter gezegd
gediscrimineerd.!
Ondernemers mogen hun reclame materiaal van Sint met hun zwarte pieterbazen niet
meer in de winkels en etalages hangen terwijl ze volop in het magazijn hebben liggen. Sint
mag wel, maar de zwarte piet moet verbannen worden.
Zelf ken ik erg veel buitenlanders. Die verheugen zich weer op het feest, zij snappen deze
ophef niet. WIJ TOCH OOK NIET. Laten wij er met elkaar toch weer een mooi feest
van maken. met Sint en zijn zwarte pieten. en al die lieve vrijwilligers.
Janny Eefting – Dijkstra / Odoorn
“Geen klimaatactivist maar een cultuuractivist”

Speciaal aanbod volleybalvereniging OSR
Volleybalvereniging OSR in Exloo is op 1 november gestart met een nieuwe
trainingsgroep voor jongens en meisjes in de leeftijd van 12-16 jaar. De eerste 3
maanden bieden wij dit gratis aan, dus geen lidmaatschapskosten.
De volgende voorwaarden zijn aan de
deelname verbonden:
- zelf zorgen voor zaalschoenen en
sportkleding
- aanmelding/info via info@volleybalOSR.nl
of tel 0591-549515.

Heb je interesse, meld je dan zo spoedig
mogelijk aan. Bij voldoende aanmeldingen
starten wij op 15 november. Nogmaals de
trainingen zijn de eerste 3 maand gratis.

Autocentrum Borger hield afgelopen zaterdag de jaarlijkse AutoTestDag. Tijdens
deze dag konden bezoekers een gratis wintercheck aan hun auto laten uitvoeren,
en van die gelegenheid maakten heel veel mensen gebruik. ‘We hebben in totaal 82
keuringen uitgevoerd’, zegt Gerard van Autocentrum Borger.
‘Dat is inderdaad veel. Vorig jaar
bijvoorbeeld, hebben we 75 keuringen
uitgevoerd.’ Het was toch al heel erg goed
toeven bij Autocentrum Borger afgelopen
zaterdag. Zo werden bezoekers verrast op
een taartje en kregen ze een agenda mee naar
huis. Ook kregen bezoekers een gehaktbal

aangeboden. ‘Het was al met al een zeer
geslaagde dag. Doel van de dag is om mensen
veilig de winter door te helpen met hun auto
en met de check is ons dat prima gelukt’,
besluit Gerard. (Week in Week uit/Vincent
Muskee)

Bijeenkomst van de PCOB-afdeling
Odoorn in 2e Exloermond
Donderdagmiddag 10 november is er een bijeenkomst van de PCOB om 14.00 uur in
de Herberg achter de Protestantse kerk Zuiderdiep 150 2e Exloermond.

Spreker deze middag is Petra van den Bosch
worden. Iedereen is van harte uitgenodigd.
combi coach in de gemeente Borger-Odoorn. Neem ook eens een kennis of buurman/
Tijdstip en plaats van training: Sporthal Exloo Over Bewegen,Gezond eten,Goed slapen
buurvrouw mee.
elke dinsdag van 16.30 - 18.00 uur.
en sociaal actief zijn.Tips over hoe fit ouder
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Familieberichten
kunt u inleveren
tot maandagmiddag
14.00 uur bij de Bruna
in Borger.
De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Bij deze bedanken wij iedereen
voor de vele bloemen, kaarten,
telefoontjes e.d. voor ons 70-jarig huwelijk.
Familie Schimmel
Borgerhof in Borger

Nao een langzaom ofnimmende gezondheid
Is toch nog onverwacht oet de tied kommen,
mien lieve man oeze pap en opa
en mien schoonzeun

Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten
nemen van onze lieve moeder,
schoonmoeder en super oma

Harm Onrust.

Anna Elizabeth Reith

50 jaar

Bijeenkomst om een
geliefde te herdenken

* Exloo, 30 maart 1948

Iedereen die een dierbare
aan de dood heeft verloren,
onlangs of langer geleden, en

het fijn vindt om daar in een
ingetogen bijeenkomst bij stil
te staan, is van harte welkom!
De dienst begint om 10 uur
en de voorganger is Henk
Jumulet. Adres van de kerk:
Vaart 3, Gasselternijveen. Na
de dienst is er koffie.
Tijdens de
herdenkingsbijeenkomst
worden de namen van
overledenen genoemd. Wilt
u dat de naam van degene
die u dierbaar was en in het
afgelopen jaar is overleden
wordt genoemd? Meld u dan
aan bij Alie Spijk, scriba@
pkn-gasselternijveen.nl
(graag voor 16 november)

Eucharistieviering in
Gieten met Laudate Koor
De R.K. Statie Gieten houdt op vrijdag 19 november
vanaf 17.00 uur een eucharistieviering. Voorganger
tijdens de dienst is Pastor H. Garcia. Bijzonder is dat
het Laudate Koor medewerking aan deze dienst zal
verlenen. Slechts één keer per jaar is dit koor te gast in
Gieten, hetgeen de viering altijd extra speciaal maakt.
Het Laudate Koor behoeft
amper nog introductie. Het
koor bestat al vanaf 1996
en staat onder leiding van
dirigente Marie-José Coppes.
Zij leidt het koor al vijftien
jaar. Verder maakt Ard
Lukasen deel uit van het
Laudate Koor, hij is al een
kwart eeuw als organist aan
het koor verbonden. Het

Laudate Koor ondersteunt
ook regelmatig diensten in
Assen en bij Van Boeijen
in Assen. De leden hebben
allemaal een Drentse afkomst
en zijn woonachtig in onder
meer Assen Dwingeloo,
Rolde en Smilde. Het oudste
lid van het koor is 84 jaar.
(Week in Week uit/Vincent
Muskee)

Anna Lies oma
weduwe van
Theo Mourits

Mini Onrust
Renate en Minus
Rianne

Voor iedereen die een dierbare aan de dood verloren
heeft, wordt op 20 november 2022 in de kerk van
de protestantse gemeente Gasselternijveen een
herdenkingsdienst georganiseerd. Deze bijeenkomst
geeft gelegenheid om stil te staan bij het verlies en de
overledene in uw herinnering mee te dragen.
Er is in onze samenleving
steeds meer behoefte aan
het gezamenlijk herdenken
van overledenen en het
delen van verdriet en rouw.
De protestantse gemeente
Gasselternijveen nodigt u
uit om aanwezig te zijn in
deze dienst. In de dienst
wordt specifiek bij hen
stilgestaan die het afgelopen
jaar zijn overleden. Er
wordt gezongen, gelezen en
gebeden en er is gelegenheid
om een kaars voor de
overledene op te steken.

† Assen, 29 oktober 2022

5 Maarssen
23 juli 1932

Manfred en Jolena
Kiano
Lanah
Nowa

c Exloo
26 oktober 2022
Ineke en Erik
Edwin en Sandra
Marcel
Petra en Jan

Mam Kamps
We hebben op vrijdag 4 november in besloten kring
afscheid van Harm genomen.

Annet en Piet
Tedjan en Ester
Alissa
Harry en Annette
Sophie en Jaïr

Hamrik 51, 9531 ES Borger
Correspondentieadres
Valtherweg 8, 7875 TB Exloo

De begrafenis heeft in besloten kring
plaatsgevonden op Hillig Meer te Eext.

Uitslagen Bridgeclub Borger
Maandag 31 oktober
1 Ellen Roeper & Johannes Sijbom
2 Els Mikkers & Ed Oldeman
3 Jan Rosing & Jelle Zwanenburg
4 Anneke van Hasselt & Rika Stel
5 Willy Arends & Gerard Arends
		
Dinsdag 1 november A-lijn
1 Gerda Hoeksma & Janny Scheper
2 Rieky Zinger & Trijntje Gerrits
2 Arjan Hoogeveen & Tea Hoogeveen
		
B-lijn
1 Jeanet Dijkhuis & Gerben Kramer
2 Gerard Lasonder & Tjasso Roossien
3 Lidy Blaauw & Frejo Blaauw
		
C-lijn
1 Bonne Timmer & Gerrit Jan Lahuis
2 Gré Beerta & Hennie Polling
3 Marry Everts & Geert Everts
		
Donderdag 3 november
1 Willie Spijkerman & Jacqueline Oudegeest
2 Barend Oudegeest & Jan Rosing
3 Lien Verstoep & Johannes Sijbom
4 Grietje Lokman & Mies van Hoorn
5 Martin Abrahams & Martje Abrahams

71,16%
70,42%
60,39%
55,92%
55,59%

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

60,42%
57,08%
57,08%
62,92%
60,83%
59,58%
60,83%
55,39%
55,33%
64,58%
62,64%
56,35%
56,20%
53,41%

WELKOMDIENST

Zondag 20 november
Thema: “Afscheid nemen bestaat niet?
Over dood en eeuwig leven”
m.m.v.: “El Jakim” o.l.v. Harold Kooij
Voorganger: Ds. M. de Jager uit Dwingeloo
Organist: Jorrit Woudt uit Enschede
Plaats: Goede Herder Kerk
Hoofdstraat 11 te Borger
Aanvang: 19.00 uur (vanaf 18.45 uur is er samenzang)
U bent van harte welkom!
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Gonny Otten neemt op 14 en 15 november afscheid van de bibliotheek in Borger

‘Ik ga de contacten met de klanten zeker missen’
Dat zal even wennen worden voor de
vaste bezoekers van de bibliotheek in
Borger. Gonny Otten gaat namelijk met
pensioen. Mensen die afscheid willen
nemen, zijn op maandagmiddag 14 en
dinsdagochtend 15 november welkom in
de bieb in Borger. ‘De koffie staat dan
klaar en voor de klanten heb ik nog een
kleinigheidje’, zegt Gonny.
43 jaar Biblionet
Het aftellen is dus begonnen voor Gonny,
die in totaal 43 jaar werkte voor Biblionet
Drenthe, voorheen de Provinciale
Bibliotheek Centrale. ‘En geen dag met
tegenzin’, zegt Gonny, die de afgelopen
jaren de werkzaamheden in de bibliotheek
zag veranderen. ‘De bieb is al lang geen plek
meer om alleen een boek te lenen. Het is veel
meer geworden. Ik denk dan bijvoorbeeld
aan de educatieve rol van de bibliotheek
bijvoorbeeld en aan de komst van e-books en
luisterboeken. We doen veel voor kinderen,
we nodigen schrijvers uit en ondersteunen
scholen bij het opzetten van een eigen
bibliotheek. Gelukkig lezen nog steeds veel
mensen boeken en dus het gewone uitlenen
van boeken gaat ondertussen ook gewoon
door.’
Gezellig
Gonny werkte in de bibliotheken in
Gasselternijveen, Rolde, Zuidlaren en vanaf
2016 in Borger. In de afgelopen jaren heeft ze
een hechte band opgebouwd met de klanten.
‘Ik ken vrijwel iedereen, zeker qua gezicht.
Van sommige mensen weet ik wat ze het liefst
lezen. Er zijn ook mensen die elke week of
vaker gewoon even binnenkomen. Gewoon
even snuffelen en even een tijdschrift inzien.
Ik heb van die contacten genoten. Want met
dank aan de klanten en mijn collega’s heb ik

Foto: Harrie Meiringh
hier een heel plezierige tijd gehad. Ik ga het
contact met de klanten zeker missen, al ben
ik helemaal niet bang voor een zwart gat.’
En dus wil ze niet met stille trom uit Borger
vertrekken en organiseert ze een informeel
afscheid. ‘Ik hoop vooral dat het heel gezellig
wordt’, besluit Gonny. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Vanaf a.s. zaterdag op televisie

Documentaire De Storm op RTV Drenthe
13 november 1972, een datum die voor veel ouderen in hun geheugen gegrift staat. Op
die dag nu vijftig jaar geleden trekt een verwoestende storm over Nederland, vooral
Drenthe wordt zwaar geraakt. Bomen knakken af als luciferstokjes en daken van
stallen en huizen vliegen door de lucht. In totaal komen negen mensen om, van wie
een in Havelte. Zo'n 7 miljoen bomen sneuvelen.
Eext-Gasteren
In de documentaire De Storm blikken we
terug met inwoners van Eext en Emmen over
de verwoestingen van destijds. Oud-aannemer
Harm Lanjouw uit Eext herinnert het zich als
de dag van gisteren. Hij gaat op de bewuste
maandagochtend 13 november onderweg
van Eext naar Gasteren. Vanuit zijn auto ziet
hij omgewaaide bomen op de weg liggen en
beleeft hij angstige momenten. 'En toen sloeg
mij eigenlijk de schrik al een beetje om het
hart, ik denk ojee, ik moet wel weer terug en
dan hoop ik maar dat er onderweg niks meer
omgewaaid is want anders sta ik klem tussen
Gasteren en Eext. Toen reed ik weer terug
door Anderen en toen vloog bij een boerderij
de hele voorgevel eruit. Toen kreeg ik het
echt wel een beetje benauwd, verdorie er is
echt wel wat aan de hand.' In Eext werd in
de dagen daarna een film gemaakt waarop te
zien is dat het dak van een koeienschuur is
weggeblazen. Jacob Vedder helpt de getroffen
veehouder uit de brand. Jacob Kuiper is
nog een schooljongen als de storm over het
Noorden raast, hij raakt zo gefascineerd
door die ervaringen dat hij uiteindelijk bij
het KNMI gaat werken. 'Als je de schade
naar huidige getallen zou vertalen kom je
voor heel Nederland uit op 430 miljoen euro
schade. De zwaarste storm die we tot nu
toe hebben gehad was in 2018, die zit er net
boven. Qua schadebedrag is dit de op een na
zwaarste storm die we de afgelopen 50 tot 60
jaar hebben meegemaakt.'
Emmen
Ook in Emmen is de ravage groot. Hobbyfotograaf Gauke Zijlstra neemt speciaal

een dag vrij om overal in Emmen foto’s te
kunnen maken. Vooral in het centrum liggen
veel bomen om. 'Zulke dikke bomen, dan
raakt je dat, in het winkelcentrum was een
boel glas kapot, waren ze de winkels aan het
dicht maken met multiplex en er stonden
grote groepen mensen glas te vegen.'
Exloo-Borger
Vooral de bossen in Drenthe krijgen een
enorme klap. In totaal wordt in ons land
930.000 kubieke meter hout geveld en
bijna de helft daarvan ligt in Drenthe.
Staatbosbeheer besluit in de weken na
de storm om op vier plekken in Drenthe
een gedeelte van de omgewaaide bomen
niet op te ruimen. Een perceel bos tussen
Exloo en Borger is een van die blijvende
herinneringen. Volgens boswachter Linde
Veldhoen is dit best bijzonder en zijn er de
laatste 50 jaar bijzondere effecten ontstaan.
'Die bijzondere effecten zagen we eigenlijk al
heel snel, voor de storm was de boommarter
nog niet aanwezig in dit deel van het bos.
Na de mikado van boomstammen, kwam
de boommarter en de reeën konden hier
beschutting vinden. Dus er kwamen direct
heel veel dieren op af, die hier veilig konden
verblijven. En nog steeds gebeurt dat.'
De documentaire De Storm wordt
uitgezonden op zaterdag 12 november om
17.30 uur en wordt daarna de hele avond
herhaald. Op zondag 13 november kunt u
om 12.20 uur kijken of later die dag naar de
herhaling. De documentaire is daarna te zien
op Uitzending Gemist van RTV Drenthe.

Welkomdienst m.m.v. “El Jakim” in de
Goede Herder Kerk in Borger
Zondag 20 november is onze volgende Welkomdienst in de Goede Herder Kerk in
Borger. In deze dienst is er medewerking van Gospelkoor El Jakim uit Zuidwolde o.l.v.
Harold Kooij. El Jakim is een interkerkelijk Gospelkoor met een gemeenschappelijke
passie en doel: zingen! De naam El Jakim betekent "God richt op".
Het is een enthousiaste groep zangers en
zangeressen en verlenen graag medewerking
aan diensten en bijeenkomsten. Met het
zingen van Nederlands- en Engelstalige
liederen willen we onze God en Zijn Zoon
Jezus Christus alle eer geven en mensen
bemoedigen en aanmoedigen. Bemoedigen
met liedteksten die vertellen van Gods liefde,
trouw en Zijn nabijheid. Aanmoedigen om
je leven in Gods handen te leggen en je
levensweg in vertrouwen met Hem te gaan.
Sinds augustus 2017 staan ze onder de
enthousiaste leiding van Harold Kooij.
Voorganger is Ds. M. de Jager uit
Dwingeloo
De jonge dominee timmert de laatste tijd

flink aan de weg. Hij werd in 2019 verkozen
tot Jonge Theoloog des Vaderlands, een soort
ambassadeur van de theologie in Nederland.
Hij studeerde af aan de Rijksuniversiteit
Groningen en is nu een van de jongste
dominees van Nederland. Deze zondag
is het Eeuwigheidszondag en het thema is
”Afscheid nemen bestaat niet? Over dood en
eeuwig leven"
De samenzang en koor wordt begeleid door
Jorrit Woudt uit Enschede. Jorrit is een
veelgevraagde koor- en samenzang begeleider
op zowel orgel als piano bij concerten en
cd-opnames. Aanvang: 19.00 uur en vanaf
18.45 uur is er samenzang. U bent van harte
welkom!

Fonville Schoonmaakbedrijven viert
50-jarig jubileum

Het is deze week 50 jaar geleden dat Frans Fonville zich inschreef bij de Kamer
van Koophandel. Op 1 november 1972 was Fonville Schoonmaakbedrijven een feit.
Van deur tot deur om ramen te wassen tot toonaangevend schoonmaakbedrijf met
circa 1.500 collega’s en vestigingen in Coevorden, Emmen, Gorinchem, Helmond,
Nijmegen en Stadskanaal. Fonville Schoonmaakbedrijven viert haar vijftigste
verjaardag!
Bij een verjaardag hoort natuurlijk taart. Het
bedrijf heeft honderden opdrachtgevers
door heel Nederland waar samen circa 1.500
collega’s werken. Om het jubileum te vieren

en alle medewerkers te bedanken voor hun
inzet, hebben zij allemaal een heerlijke taart
ontvangen.
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Bij uitzending ‘Dijkstra en Evenblij ter plekke’ in Valthermond

Schreuder (Platform Storm) en Zwiers (PvdA) op
NPO Radio 1 over tragiek windturbines
Zondagavond zond NPO Radio
1 live uit vanuit concertboerderij
D’Rentmeester in Valthermond.
Verschillende onderwerpen kwamen
hier aan de orde, waaronder de
tragiek van de windturbines. Voor de
uitzending van ‘Dijkstra en Evenblij
ter plekke’ waren Ineke Schreuder
van Platform Storm en Peter Zwiers,
raadslid PvdA Borger-Odoorn,
uitgenodigd. Dijkstra en Evenblij
wilden van hen horen hoe het zo fout
heeft kunnen gaan in het hele proces
rondom de windturbines.
Schreuder en Zwiers lieten tijdens de
uitzending duidelijk horen dat Den
Haag de andere kant op heeft gekeken
bij de bezwaren van de inwoners uit de
Drentse en Groningse Veenkoloniën.
In de meer dan 10 jaar aan verzet tegen
de windturbines is er nooit serieus naar
de inwoners geluisterd en dat heeft voor
veel schade gezorgd. Ineke Schreuder

en Peter Zwiers, beide tegenstander
van de windturbines van het eerste uur,
merkten beide dat het gesprek veel
emotie opriep. De woede en het gevoel
van machteloosheid van de afgelopen
jaren kwam weer naar boven. Een
gevoel dat breed wordt gedeeld in de
Veenkoloniën.

Schreuder en Zwiers lieten weten het
verschrikkelijk te vinden dat er nu veel
mensen zijn die slecht of nauwelijks
slapen door de overlast van de
windturbines.
De uitzending is na te luisteren via
de website van NPO Radio 1 onder
‘Dijkstra en Evenblij ter plekke’.

Hulp bij moeilijke en
stressvolle situaties

Filipijnse delegatie bezoekt OBS De Poolster
in Nieuw-Buinen

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

Donderdag 3 november heeft een
delegatie uit de Filipijnen OBS
De Poolster in Nieuw-Buinen
bezocht. De delegatie van ongeveer
25 personen was op bezoek in
Stadskanaal en Nieuw-Buinen om
te zien hoe hier het onderwijs wordt
georganiseerd. Ze kwamen juist naar
OBS De Poolster, omdat hier veel
aandacht is voor taalonderwijs en de
ontwikkeling van het kind.

Een cliënte aan het
woord:
Saskia is een warme
persoonlijkheid, een
hulpverlener waarbij
je je snel op gemak
voelt, ze is eerlijk,
invoelend maar kan
ook confronterend zijn
wat mij geholpen heeft
goed naar mijzelf te
kijken. Ze is instaat je
snel te lezen en doorziet
de onderliggende
problematiek en wijst je op je patronen die je zelf vaak in
stand houdt. Ze geeft je handvaten en door de dag heen
hoor ik regelmatig haar goede adviezen in mijn hoofd. Saskia
ondersteund waar het kan en geeft je altijd het gevoel dat je
bij haar terecht kan, zelfs even bellen als je het moeilijk hebt is
geen punt. Het is een warme veilige plek om heen te gaan.

IJzertijdstraat 27
9531RA Borger

De delegatie bestond uit
lerarenopleiders, directie van scholen
en hoge ambtenaren van het ministerie
van Onderwijs uit de Filipijnen. Na een
heerlijke lunch in Dorpshuis NieuwBuinen werden ze door leerlingen uit
groep 8 rondgeleid door de school. De
leerlingen deden dit in het Engels en
hadden hiervoor de hele week geoefend.
De leerlingen deden dit uitstekend en
wisten zelfs vragen van de bezoekers

in het Engels te beantwoorden. Daarna
presenteerde directeur van OBS De
Poolster hoe op school al op jonge
leeftijd intensief wordt ingezet op
taalontwikkeling en ondersteuning van
kinderen die daar moeite mee hebben.
De Filipijnse delegatie was onder

mobiel: 06 - 22 55 01 52
website: www.counselorsonderweg.com
e-mail: info@counselorsonderweg.com
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info@boxinvest.nl
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Lemenweg 4a
Drouwen
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de indruk van de school en de wijze
waarop de ontwikkeling van leerlingen
vorm wordt gegeven.
Ochtend bij Ubbo Emmius in
Stadskanaal
In de ochtend was de delegatie op
bezoek bij Ubbo Emmius aan de
Sportparklaan. Daar kregen ze een
presentatie van Alexandra Zwiers en
Peter Zwiers, beide werkzaam bij Ubbo
Emmius, gevolgd door een rondleiding.
De gasten kregen uitgebreid de
gelegenheid om de school te bekijken
en vragen te stellen. Opvallend was het
enthousiasme en de betrokkenheid van
de Filipijnse bezoekers. De delegatie was
in Nederland vanuit een internationaal
project waar de Rijksuniversiteit
Groningen bij is aangesloten. Het
project heeft als doel om onderwijs te
versterken in regio’s waar het moeilijker
gaat. Na het bezoek aan Stadskanaal
en Nieuw-Buinen vertrok de delegatie
naar Brussel voor een gesprek met de
Europese Commissie.

Wie wordt nieuwe hoogheid van Gasselte?
Nog een paar dagen en dan zit de regeerperiode van Prins Hadders en
adjudant Keizer van Meul’ndob er weer op. Op zaterdag 12 november zullen
zij tijdens het traditionele Boerenkielenbal plaats maken voor een nieuwe
hoogheid. Voordat het zover is zal prins Keizer eerst nog de Kei uitreiken
aan iemand (of een organisatie) die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor
het dorp. De Edikson gaat naar iemand die een zure ervaring achter de rug
heeft.
Prins Hadders kijkt met plezier terug
op ‘zijn’ jaar. Een jaar dat op aangepaste
wijze begon door de toen nog geldende
coronamaatregelen. Maar gelukkig
konden alle activiteiten in de rest van
het jaar ‘ gewoon’ doorgang vinden. Het

hoogtepunt was natuurlijk het 44-jarig
jubileum van de carnavalsvereniging
in mei van dit jaar. “Ik vond het heel
bijzonder dat ik prins mocht zijn in dit
jubileumjaar en het jubileumfeest kon
aanvoeren. Het was super om al die oud

prinsen en prinsessen bij elkaar te zien.
Maar we hebben ook in de rest van het
jaar weer mooie activiteiten kunnen
organiseren voor alle doelgroepen in
en om Gasselte”. Zaterdag om elf
over elf is het dan echt tijd voor Prins
Hadders om de scepter over te dragen.
Aan wie… dat blijft nog even geheim.
Wat wel al bekend is, is dat de hele
carnavalsvereniging klaar staat om
er een fantastische feestavond van te
maken! Locatie van de feestelijkheden
is residentie De Trefkoel in Gasselte,
aanvang 20.30 uur.
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Urban avond in Podium34 met Primaat,
Dylamic en Danytha!

Ben jij een muziekliefhebber en zet jij je graag in voor anderen? Dan ben je bij
Podium34 aan het juiste adres, want die zijn op zoek naar vrijwilligers!
Podium34 is het nieuwe podium van Borger,
waar je als concertganger niet meer omheen
kan. Het podium biedt een gevarieerd
programma met workshops en evenementen
en hoopt hier onder andere de jongeren
in Borger en omstreken mee te bereiken.
Podium34 is een initiatief van Stichting The
Bake Shop, een vrijwilligersorganisatie die
zich in zet voor (jonge) popmuzikanten in
Drenthe. Het doel van The Bake Shop is het
creëren van podia waar muzikanten kunnen
spelen en waar talentontwikkeling centraal
staat.

Nu kan The Bake Shop dit natuurlijk niet
alleen, daarom zijn ze hard op zoek naar
nieuwe vrijwilligers voor Podium34. Denk
hierbij aan mensen achter de bar, hulp bij open afbouw, techniekvrijwilligers, fotografen,
noem maar op! Naast talentontwikkeling
voor jongeren en muzikanten, wordt er
ook geïnvesteerd in vrijwilligers. Er worden
alle ruimte en mogelijkheden gegeven om
talenten te ontplooien.
Om onderdeel te zijn van Podium34 kan er
gemaild worden naar info@podium34.nl.

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

Op 19 november komen 3 verrassende urban hiphop acts naar Podium34! Drentse acts
Dylamic en Danytha laten zien wat Drenthe in huis heeft, Primaat sluit de avond af
met een dosis energie!
Primaat
De achtkoppige band Primaat blaast een
combinatie van beukende beats, funky
blazers, en vlijmscherpe Nederlandstalige
raps jouw kant op! Opgericht tijdens Corona
door rusteloze apen rondom de community
Colored Monkeys. Ze hebben pas een paar
shows op de teller, maar staan nu al garant
voor een avond lang springen. Opzwepend,
hard en beestachtig lekker! Kom op 19
november dansen op de energieke beats van
Primaat!
Dylamic
Dylan ''Dylamic'' is een veelzijdig Engelstalig
rapper uit Gasselternijveen. Zo wisselt hij
nummers met trap invloeden die gepaard
gaan met enige bravoure af, met ingetogen
meer persoonlijke traditionele hiphop in
verhalende style. Al van jongs af aan is
Dylamic bezig met de taal en het dichten zijn
onuitputtelijke passie hiervoor zorgt voor een
diverse catalogus.

en melodieuze zanglijnen van deze opvallende
verschijning uit Assen. DANYTHA is
niet bang om de luisteraar op een eerlijke,
poëtische en soms kwetsbare manier mee te
nemen in haar wereld.
Tickets voor dit event zijn €5,00 (exclusief
service kosten) en zijn verkrijgbaar via de site:
www.podium34.nl. Gratis toegang onder 18
jaar!
Wil jij graag concerten bezoeken en ben je
onder de 18 jaar? Dan mag jij gratis naar
binnen! Op vertoon van je identiteitsbewijs
bij de entree mag je gratis naar dit concert.
Wil je verzekerd zijn van toegang? Haal dan
een ticket, want vol is vol.
Workshop Rap
Leer de kunst van het rappen. Hoe schrijf je
nou eigenlijk een rap? En hoe zorg je dat je
een goed ritme aanhoudt? In de workshop
rap leer je een aantal basistechnieken voor het
schrijven van een rap. Op 19 november legt
Bertram Knoops van de Bloknoot in 3 uur
tijd uit hoe jij de volgende opkomende rapper
van Nederland kan worden!

DANYTHA
DANYTHA is een alternatieve hiphop
artiest uit Groningen die oorspronkelijk uit
Drenthe (Assen) komt. De rauwe beats, die
zich kenmerken door pompende 808 en dikke Meld je aan via de site www.podium34.nl om
drums, lenen zich perfect voor de harde raps deel te nemen aan de rap workshop.

Prima natuurwerkdag in Natuurparkje
Alinghoek in Drouwen

Onder auspiciën van het IVN vond zaterdagochtend een natuurwerkdag plaats
in Natuurparkje Alinghoek in Drouwen. Door deel te nemen aan de dag kon je
bijdragen aan de verhoging van de biodiversiteit en meewerken aan de voorbereiding
op een zeer kleurrijk 2023. Wethouder Jeroen Hartsuiker was ook aanwezig om te
helpen als vrijwilliger.
Behalve dat, was het zaterdagmorgen ook
gewoon heerlijk gezellig in de buitenlucht.
Er was behoorlijk wat werk te verrichten,
zaterdagmorgen. Zo werd de bloemenheuvel
voor een deel afgeplagd. Verder werd de
bloemenheuvel ingezaaid met een zeer
kleurrijk akkerbloemenmengsel en moesten

ook nog eens 650 bloembollen de grond in.
Het resultaat van al deze werkzaamheden
moet in de loop van volgend jaar goed
zichtbaar worden. Ter afsluiting van het
harde werken werd er genoten van elkaars
gezelschap, van de verse koffie en een heerlijk
broodje. (Week in Week uit/Vincent Muskee)
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“Samen lekker eten !” in
Gasselternijveen valt in
de smaak

Gratis deelname: pianodag in Valthermond voor
amateurs
Aanstaande zaterdag 12 november organiseert Klassiek in 't Veen een
pianodag voor amateurs. Wanneer krijg je de kans om als amateur pianist
op een Steinway vleugel in de prachtige Rian de Waal concertzaal te spelen?
Dat kan bij ons! Ben je tussen de 8 en 88 jaar en speel je klassieke of
lichte muziek? Meld je dan gratis aan via info@klassiekintveen.nl. Je kunt
maximaal 10 minuten spelen en een professionele jury luistert met veel
genoegen naar je spel en geeft een beoordeling. Publiek is ook van harte
welkom!
Een entreekaartje kost slechts 5 euro,
aan de zaal te betalen, bedoeld om
wat kosten te dekken. Na afloop
van het voorspelen wordt bekend
gemaakt wie aan de slotpresentatie mag
deelnemen. Er wordt uit de diverse
leeftijdscategorieën een keuze gemaakt.
Er zijn verschillende prijzen te winnen,
waaronder een geldbedrag van maar
liefst 250 euro, gratis coaching door een

Twintig dorpsgenoten hebben woensdag 2 november
a.s. gehoor gegeven aan de uitnodiging “Samen lekker
eten !” van dorpscoöperatie de Brug in Gasselternijveen.
Op het menu stonden
tomatensoep, stamppot
andijvie of bami en een
lekker toetje. Het initiatief
“Samen lekker eten !” betreft
een gezamenlijke actie van
dorpscoöperatie de Brug,
de Prot. Gemeente GNV,
de Voedselbank en de St.
Maaltijdvoorziening.

zitten, wordt het daarnaast
door velen ook beschouwd
als een leuke gelegenheid om
eens samen te eten en elkaar
beter te leren kennen.

De deelnemers kunnen
genieten van een eenvoudige,
maar gezonde maaltijd
en de kosten zijn gering.
De maaltijden worden
Het is de bedoeling om
beurtelings bereid door St.
gedurende de wintermaanden Maaltijdvoorziening en een
(november, december, januari groep gemotiveerde (kook)
en februari) de inwoners
vrijwilligers en vinden plaats
wekelijks een warme maaltijd in MFC de Spil.
tegen een kleine vergoeding
aan te bieden. Hoewel de
Opgave is mogelijk door te
actie ontstaan is van uit de
bellen en/of te mailen naar
gedachte bestaat dat menig
het ‘Dorpsloket’.
inwoner wel eens ‘krap bij
info@dorpscoopdebrug.nl
kas’ zou kunnen komen te
06-28 35 98 41.

Toneelvereniging
in Westdorp start
kaartverkoop

De kaartverkoop is afgelopen vrijdag op de
jaarvergadering officieel begonnen. De toneelvereniging
speelt dit jaar 3x.
Er zijn nog kaarten
de 14e is al uitverkocht.
beschikbaar voor de vrijdagen Reserveren kan via 06 11 18
13 en 20 januari. Zaterdag
50 11.
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jurylid, 2 vrijkaartjes voor het concert
van Hannes Minnaar op 26 november
a.s. en 2 vrijkaartjes te besteden voor
concerten van Klassiek in ’t Veen voor
het komende seizoen.
Reden genoeg dus om je op te
geven! Geef bij je aanmelding de
volgende gegevens door: naam, adres,
telefoonnummer, leeftijd, de muziek die

je wilt spelen en met hoeveel mensen je
van plan bent om te komen. Neem ook
3 extra kopieën mee voor de juryleden.
En: we werken met een stopwatch, dus
10 minuten is overdag echt de max. Hou
daar rekening mee bij de keuze van je
muziekstuk. Tot aanstaande zaterdag 12
november!
Details pianodag
Aanvang 11.00 uur in concertboerderij
d'Rentmeester, Zuiderdiep 279,
Valthermond. Gratis koffie en thee.
Zaal open: 10.00 uur Kosten:
€ 5,00, te betalen aan de zaal
(pin of contant). Meer informatie via:
info@klassiekintveen.nl.

Schaatsvereniging Nieuw-Buinen gokt op marathon
‘Het gaat ons gewoon een keer lukken’
De ambitie van Schaatsvereniging
Nieuw-Buinen om ooit de eerste
marathon op natuurijs te gaan
organiseren, staat nog steeds.
Sterker nog, onlangs vroeg
de ambitieuze vereniging de
evenementenvergunning alvast
aan bij de gemeente. ‘Ook daar
moet je vroeg bij zijn. Stel dat het
ineens begin te vriezen, dan moet je
natuurlijk overal op voorbereid zijn.
De vergunning die nu aangevraagd
is, is een evenementenvergunning.
Dat betekent dus dat we een
draaiboek moeten hebben liggen,
dat we de veiligheid in orde moeten
hebben en dat zaken als parkeren
en natuurlijk de catering in orde
zijn en voldoen aan de wensen van
de gemeente’, zegt Bert Drent,
voorzitter van vereniging.
Minimaal drie centimeter ijs
Wat de vereniging al wel gelukt is, is dat
het tegenwoordig in één adem genoemd
wordt met plaatsen als Veenoord,
Noordlaren, Haaksbergen, Winterswijk
en Puttershoek. ‘Twee jaar geleden
waren we er heel dicht bij’, zegt Drent.
‘Je moet minimaal drie centimeter ijs
hebben en dat hadden we net niet. Hoe
dat kan? Dat heeft alleen maar met het
weer te maken. Het kan aan de wind
liggen, maar ook aan de invloed van
de zon.’ De schaatsvereniging had de
baan vorig jaar – Tweede Kerstdaggeopend. ‘In feite had het toen wellicht
wel gekund. Je moet dan echter een
aanvraag doen en alle vrijwilligers
mobiliseren. Omdat iedereen aan de
kerstdis zat, leek ons dat onhaalbaar.’

Toneelvereniging 't Wordt Altied Wat
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Vrijwilligers
Drent kan –als het Uur U dan eindelijk
daar is - een beroep doen op tussen de
vijftig en tachtig vrijwilligers. ‘In die
periode hebben de landbouwers vaak
geen werk en hetzelfde geldt voor de
bouwvakkers en de straatleggers. Die
kunnen en willen ons dan helpen. Dat

is natuurlijk een prettige gedachte. Stel
dat we op een bepaald moment een
aanvraag doen bij de Schaatsbond, dan
kun je er overigens vanuit gaan dat
de marathon vervolgens binnen een
periode van twaalf en vierentwintig
uur plaats zal vinden. In dat geval
moet je dus ook snel kunnen schakelen
en dan heb je gewoon ontzettend
veel vrijwilligers nodig. Behalve de
evenementenvergunning moet er dan
nog boarding geplaatst worden, je moet
voldoende kleedkamers hebben en je
moet bijvoorbeeld voorzieningen treffen
voor de media.’

Geen Pelleboer
Drent heeft dus alles onder controle.
‘Ik ben alleen geen Pelleboer en kan
het weer dus niet voorspellen. Wel
zie ik dat het weer raar doet. Je moet
er bijvoorbeeld niet van opkijken dat
de marathon pas ergens in maart of
april nog plaats gaat vinden. Maar ooit
wordt de eerste marathon hier gereden.
Daarmee zetten we Nieuw-Buinen
echt op de kaart. Denk maar eens aan
de rijders die hier dan komen en de
gigantische media-aandacht die je dan
krijgt. En uiteindelijk is deze baan ook
aangelegd om een marathon te kunnen
organiseren.’ (Week in Week uit/Vincent
Muskee)

De presentatie van de resultaten van de Optrommels op 30 november

Op weg naar een 5 Sterrendorp met het Optrommelen
Plaatselijk Belang Buinerveen/ Nieuw Buinen-west en het bestuur van
dorpshuis de Viersprong willen graag samen met de inwoners onderzoeken
waar de behoeftes liggen in het dorp. Welke voorzieningen worden gemist?
Wat kan er nog meer in het dorp en het dorpshuis ? Hoe kunnen we nog
meer “zorgen voor elkaar”?
Optrommels
Dertig Optrommels zijn van buur naar
buur doorgegeven in elke straat/deel
van een straat. Met in elke Optrommel
een vragenlijst voor ieder huishouden.
Inmiddels zijn alle 30 Optrommels

Pruim aan het verwerken en presenteren
van de resultaten.

Presentatie uitkomsten
De presentatie van de uitkomsten
vindt plaats op woensdag 30 november
terug en worden de resultaten verwerkt. in Dorpshuis De Viersprong in
Een hoog percentage van 78% heeft de Buinerveen. Het begint om 19.30 uur
moeite genomen om de dorpsgerichte
in de achterzaal. Het is bedoeld voor
vragenlijst in te vullen. Daar zijn wij heel alle inwoners van Buinerveen/Nieuwblij mee! Het Sterrenteam, bestaande uit Buinen West.
10 inwoners, werkt samen met Annyttsje
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Opbrengst is voor De Zonnebloem, afdeling
Jong Groningen en Drenthe

Rommelmarkt op 11 december in
Gasselternijveenschemond

Op 11 december vind er van 11.00 tot 17.00 uur een Rommelmarkt plaats binnen in
Het Dorpshuis, Noordzijde 165, Gasselternijveenschemond. De opbrengst van deze
Rommelmarkt gaat naar De Zonnebloem, afdeling Jong Groningen en Drenthe.
U kunt nu al een tafel van 120 x 80 cm à €10
reserveren bij Els van Laar, Tel.: 06 47 29
02 27 of per mail bij elsvanlaarhermans@
outlook.com. Uiteraard kunt u ook meerdere
tafels reserveren of een plaats zonder
tafel à €5. Ook kunt u een schriftelijke
reservering deponeren in de brievenbus van
het Dorpshuis, Noordzijde 165 of bij Els van
Laar, Noordzijde 309.
Zonnebloem afdeling jong Groningen &
Drenthe maakt het voor jongeren vanaf 18
jaar met een lichamelijke beperking mogelijk,
deel te nemen aan leuke sociale activiteiten.
Veel van deze jongeren zijn gekluisterd aan
een rolstoel, waardoor een bezoek aan een
leuke activiteit vaak onmogelijk is. Hierdoor
dreigt deze groep sociaal beperkt of
geïsoleerd te raken.
Vrijwilligers van de Zonnebloem zetten zich
kosteloos in om deze groep mensen op basis
van wensen die aansluiten bij hun interesses

en ideeën, deel te laten nemen aan socialemaatschappelijke activiteiten.
Iedere maand organiseert de Zonnebloem
afdeling jong Groningen & Drenthe
activiteiten, die mogelijk worden gemaakt
door vrijwilligers. Voor 2023 staan er al veel
activiteiten op het programma zoals een
nieuwjaarsborrel, een filmavond, bezoek
aan een concert van Suzanne en Freek,
Midgetgolf, shoppen, een bezoek aan een
festival en aan de TT, een boswandeling,
bezoek bloemencorso in Eelde enz. enz.
De gehandicapten moeten zelf privé een
bijdrage betalen voor iedere activiteit waar
zij aan meedoen. Daarnaast hebben zij
nog de taxikosten om naar een activiteit
te komen. Door deelname of een bezoek
aan de Rommelmarkt draagt u eraan bij om
de kosten voor de gehandicapten zo laag
mogelijk te houden!
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Clubnieuws
sv Borger
Dinsdag 8 november 2022		
19:30 ASVB JO19-1JM
Borger JO19-1
Zaterdag 12 november 2022		
08:45 Borger JO9-1
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM
08:45 Borger JO8-1
Drenthina JO8-1
09:00 Borger JO15-1
SJO Dalen/DSC JO15-1
09:00 Borger JO11-3JM
Stadskanaal JO11-3
11:15 Borger JO13-2
SJO WNBC ‘09 JO13-1JM
11:30 Borger JO17-2
LEO (Loon) JO17-2
11:30 Borger JO11-4
Wildervank JO11-3JM
12:00 Borger MO15-1
FC Assen/LTC MO15-2
14:30 Borger 1
Hollandscheveld 1
14:30 Borger 2
Veendam 1894 2
14:30 Borger 3
Assen FC 4
09:00 FC Klazienaveen JO11-1JM Borger JO11-1
09:00 HOVC JO8-2
Borger JO8-2
10:15 Drenthina JO17-1
Borger JO17-1
10:15 SJS JO11-1
Borger JO11-2
12:00 Annen JO13-1
Borger JO13-1
14:00 De Treffer ‘16 JO15-1
Borger JO15-2
14:30 Noordster JO19-1
Borger JO19-1
Zondag 13 november 2022		
10:00 Stadskanaal 5
Borger 2 zo.

vv Gieten
Woensdag 9 november
21:15 Beilen 1

Gieten Zaal

Zaterdag 12 november
08:45 HS’88 JO11-2
09:00 Gieten/Eext JO7-1JM
09:00 Gieten/Eext JO8-2JM
09:00 Gieten JO8-3
09:00 Gieten/Eext JO9-2JM
09:00 FC Assen JO15-4
09:00 Asser Boys JO10-1
09:00 Musselkanaal JO9-1
09:00 WVV JO8-1
09:20 Gieten/Eext JO7-1JM
09:40 Zuidlaren JO7-2
09:45 LEO JO13-2
10:30 Gieten/Eext JO11-1JM
10:30 Gieten/Eext JO13-2JM
10:30 Mussel JO14-1
12:00 LTC JO19-1
12:30 Gieten/Eext JO15-1
12:30 Ter Apel ‘96 JO17-2
14:30 Gieten/Eext JO19-2

Gieten/Eext JO11-2JM
Zuidlaren JO7-3
Ter Apel ‘96 JO8-1
ZVC ‘14 JO8-2
Annen JO9-2
Gieten/Eext JO15-2JM
Gieten/Eext JO10-1JM
Gieten/Eext JO9-1JM
Gieten/Eext JO8-1JM
Annen JO7-1
Gieten/Eext JO7-1JM
Gieten/Eext JO13-1JM
Valthermond JO11-1
Raptim JO13-3JM
Gieten/Eext JO14-1JM
Gieten/Eext JO19-1
Lycurgus JO15-3
Gieten/Eext JO17-2
ZNC JO19-1

Zondag 13 november
09:00 Actief 5
10:00 Gieten 2
10:00 Gieten 3
10:00 Gieten 5
14:00 Groninger Boys 1

Gieten 4
SC Stadspark 2
Musselkanaal 3
Wijster 4
vv Gieten

Maandag 14 november
21:15 Gieten Zaal

Futsal Winsum 2

vv Buinerveen
Zaterdag 12 november			
Wildervank JO 17-3
BBC JO 17-1
12.45 uur
BBC JO 13-1
SETA JO 13-1
11.00 uur
BBC JO 11-1
Stadskanaal JO 11-2
10.00 uur
Mussel JO 10-1
BBC JO 10-1
10.30 uur
LEO(Loon) JO 08-2 BBC JO 08-1
08.30 uur
SETA JO 07-1
BBC JO 07-1
09.00 uur
FC Coevorden JO 07-1 BBC JO 07-2
09.00 uur
		
Zondag 13 november			
Buinerveen 1
Smilde ’94-1
14.00 uur
Buinerveen 2
VKW 5
10.00 uur
JVV 2		
Buinerveen
10.00 uur

vv Nieuw-Buinen
12-11-2022
09:00 Nieuw Buinen JO17-1 SGV JO17-1JM
09:30 Nieuw Buinen JO9-1
SJO NWVV/Titan JO9-1
10:45 Nieuw Buinen JO11-1 WVV JO11-3
10:45 Nieuw Buinen JO12-1 Drenthina JO12-2
12:00 Nieuw Buinen JO15-1 Wildervank JO15-1JM
12:30 Nieuw Buinen MO20-1 ACV MO20-1
14:00 Nieuw Buinen JO19-1 Westerlee JO19-1
09:00 CEC JO10-1
Nieuw Buinen JO10-1
09:00 ACV MO15-1
Nieuw Buinen MO15-1
10:15 SJS JO12-2
Nieuw Buinen JO12-2
12:30 HS’88 MO13-1
Nieuw Buinen MO13-1 (9-tal)
12:45 DVC Appingedam MO17-1 - Nieuw Buinen MO17-1
14:30 ST Zwartemeerse Boys/Weiteveense Boys VR1
		
Nieuw Buinen VR1
13-11-2022
14:00 Sweel 1
11:00 Nieuw Buinen 2

Nieuw Buinen 1
Kwiek 2
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SCHOUDERKARBONADE
500 GRAM

3.99!

SHOARMAREEPJES
500 GRAM

3.99!

ud
Alles onder voorbeho n
prijze
oop
ink
me
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n
va

M E G A
5
5
5
5
5
5

KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO

V O O R D E E L :

KIPPENBOUTEN 		
HAMLAPPEN 			
SPEKLAPPEN 			
SCHOUDERKARBONADE
GEMENGDGEHAKT 		
RIBLAPPEN 			

10 GEHAKTBALLEN
10 GRILLBURGERS
10 KIPSCHNITZELS

7,99
7,99
7,50

VOLG ONS OOK OP

18.75
35.95
31.75
30.75
32.50
56.25

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

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

3 MAGERE VARKENSROLLADES SLECHTS 18.50!

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

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

HOVC verliest in Musselkanaal
Vorig seizoen kwamen zowel Musselkanaal als
HOVC nog uit in de derde klasse, zondag speelden
ze in Musselkanaal hun eerste onderlinge duel in de
tweede klasse. Op basis van het aantal kansen won
Musselkanaal toch wel verdiend met 3-1.
Uitstekende start
HOVC had wel de beste start in het druilerige Musselkanaal.
Na drie minuten namelijk, opende Gertjan Spijker de score
namens de ploeg van trainer Erik de Jong: 0-1. Heel lang

vv Gasselternijveen

Foto: Rianne van der Laan

Zaterdag 12 november 2022
Asser Boys JO17-1
SJO ZVC’14 JO17-1
ST Rolder Boys JO11-1 SJO ZVC ‘14 JO11-1
Borger JO9-1
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM
Gieten JO8-3
SJO ZVC ‘14 JO8-2
Annen JO11-2
SJO ZVC ‘14 JO11-2
SJO ZVC ‘14 JO9-2
SPW MO9-1
SJO ZVC ‘14 JO19-1
VVS JO19-1
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM Annen JO13-2
SJO ZVC ‘14 JO15-1
SGV JO15-1
Valthermond JO12-1
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM
FC Zuidlaren JO10-2
SJO ZVC ‘14 JO10-1
Musselkanaal JO8-2JM
SJO ZVC ‘14 JO8-1
SPW JO14-1
SJO ZVC ‘14 JO14-1
Drenthina VR1
SJO ZVC ‘14 VR1

11:00
09:00
08:45
09:00
10:30
09:00
11:00
09:00
11:00
09:00
11:15
10:30
11:30
12:30

Zondag 13 november 2022
Gasselternyveen 3
KSC 2
Gasselternyveen 2
Forward 4
Musselkanaal 4
Gasselternyveen 4
Titan 1
Gasselternyveen 1

10:00
11:00
10:00
14:00

De Treffer ‘16
Zaterdag 12 november 2022 				
10:00 De Treffer ‘16 JO10-1
SJS JO10-1
10:30 HOVC JO12-2JM
De Treffer ‘16 JO12-1
10:45 Drenthina JO9-2JM
De Treffer ‘16 JO9-1JM
14:00 De Treffer ‘16 JO15-1
Borger JO15-2
14:00 De Treffer ‘16 MO17-1 (9-tal) Sweel MO17-1
Zondag 13 november 2022 				
10:00 De Treffer ‘16 2
Sellingen 2

vv HOVC
Zaterdag 12 november			
9.00 HOVC JO8-2
Borger JO8-2
9.00 HOVC JO9-1JM
Fc Klazienaveen JO9-3JM
9.00 Fc Klazienaveen JO8-4JM HOVC JO8-1JM
9.00 Musselkanaal JO13-1
HOVC JO13-1
9.30 HOVC JO11-1JM
CEC JO11-2JM
10.30 HOVC JO12-2JM
De Treffer’16 JO12-1
10.30 Musselkanaal JO10-1JM
HOVC JO10-1
11.00 HOVC JO15-1JM
SVBO JO15-2
11.30 SJS JO12-1
HOVC JO12-1JM
12.00 HOVC JO15-2JM
DZOH JO15-4
13.00 HOVC JO17-1
Fc Ter Apel’96 JO17-1
14.30 HOVC Vr1
Sc Angelslo Vr1
14.30 Sc Erica JO19-1
HOVC JO19-1
		
Zondag 13 november			
9.45 Sellingen 3
HOVC 7
10.00 HOVC 4
Fc Ter Apel’96 3
10.00 SVBC 2
HOVC 5
10.00 HOVC 6
CEC 2
10.30 Raptim 3
HOVC 2
10.30 Germanicus 3
HOVC 3

wist HOVC de voorsprong echter niet vast te houden. Na
dertien minuten namelijk, tekende Ike Kremer voor de
gelijkmaker: 1-1. Lang leken beide ploegen met deze stand
aan de thee te gaan. Daar dacht Jordy Oost echter anders
over. Pal voor rust namelijk bepaalde hij de ruststand op 2-1.
HOVC probeerde het na de rust wel. Echt veel uitgespeeld
kansen kregen de bezoekers echter niet. Zeven minuten voor
tijd gooide Musselkanaal, getraind door Wessel Woortman,
het duel in het slot. Niels Becker bezorgde daarmee de
groenhemden de drie punten. Namens HOVC kreeg Frank
Fokke de gele kaart. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

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

Buinen klaar voor topper
tegen EHS’85
Buinen blijft gewoon winnen. De lastige uitwedstrijd
tegen Eext leverde ook al de volle winst op voor de
ploeg van trainer Gert Bijker: 3-6. Daarmee toonde
Buinen karakter, want al binnen een kwartier keek
Buinen tegen een 2-0 achterstand aan.
Drie treffers Bram Komduur
Buinen was aanvankelijk niet bij de les. Het leverde twee
tegentreffers op. Eerst scoorde Berni Nijhof en amper twee
minuten later tekende Gert Warring voor de 2-0 tussenstand.
Buinen bleek echter niet van de leg. Het bleef gewoon
voetballen en via drie puntgave treffers van uitblinker Bram
Komduur werd gerust met een 3-2 voorsprong.
In de tweede helft lukte het Buinen aanvankelijk niet om
verder weg te lopen. Sterker nog, na een uur voetbal tekende
opnieuw Nijhof voor de gelijkmaker: 3-3. Pas in het laatste
kwartier maakte Buinen dan eindelijk het verschil.
Marc Haandrikman, hij kreeg overigens ook de gele kaart,
tekende voor de 3-4 en zes minuten voor tijd maakte
Mylan Beijering de beslissende 3-5. De treffer van Mark
Stiekema (3-6) in de 87e minuut was eigenlijk alleen voor
de statistieken. Door de zege heeft Buinen de tweede plek
stevig in handen en lijkt de ploeg klaar voor de topper tegen
koploper EHS’85. (Week in Week uit/Vincent Muskee)
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Gieten verliest terecht van SVZ
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Borger door de ondergrens in
Winschoten
Vorig seizoen knokten WVV en Borger voor het kampioenschap in de vierde klasse.
De Winschotenaren gingen er uiteindelijk met de titel vandoor. Borger promoveerde
alsnog via de nacompetitie, waardoor de kemphanen afgelopen zaterdag in
Winschoten opnieuw tegenover elkaar stonden. Nu echter een treetje hoger. Tot deze
wedstrijd was het voor beide teams nog wennen aan het niveau in de derde klasse. De
thuisploeg had in de voorgaande vijf duels weliswaar slechts twee keer verloren, maar
het had ook nog niet gewonnen. Dat laatste deden de gasten wel twee keer, maar zij
zetten daar maar liefst drie nederlagen tegenover. Twee naar de zogenaamde flow
zoekende verenigingen dus. Vooraf was het vooral gissen hoe de krachtsverhoudingen
nu daadwerkelijk lagen.

Twee spelers van Gieten halen na de 1-3 snel de bal uit het net. Foto: Be Speelman
Gieten is een ploeg in opbouw. En daar hoort een zekere mate van wisselvalligheid
bij. Dat bleek ook zondag maar weer eens, toen de ploeg van trainer Bas Nibbelke
met 3-2 verloor van SVZ uit Zeijen. Pas in de absolute slotfase van het duel wist
Gieten de score een beter aanzien te geven.
Spannend
Gieten was prima bezig de laatste weken.
De opwaartse lijn was nadrukkelijk ingezet.
De verwachtingen voor het duel tegen SVZ
waren dan ook hooggespannen. SVZ echter,
was eigenlijk vanaf het eerste fluitsignaal de
betere ploeg. Het overwicht van de bezoekers
leverde voor de rust twee treffers op. Na
veertien minuten opende Avner Leidelmeijer
de score en kort voor rust maakte Mark
Ybema de 0-2. Na de rust kwam Gieten
wel wat beter in de wedstrijd. De ploeg

kreeg ook wel wat kansjes, gescoord werd
er aanvankelijk niet. Toen Max de Vries tien
minuten voor tijd de derde treffer namens de
gasten scoorde, leek het duel beslist: 0-3.

Vijf minuten voor het laatste fluitsignaal deed
Gieten middels Bas Alting toch wat terug.
En toen Adilio Augustin in de negentigste
minuut de 2-3 maakte, werd het nog heel
even spannend in Gieten. De gelijkmaker
kwam er echter niet meer. (Week in Week uit/ Door: Erwin Beukema - Foto Alle Oldenbeuving
Vincent Muskee)
Eerste helft met twee gezichten
De eerste vijfentwintig minuten waren
duidelijk voor de gastheer. WVV had meer
de bal en was er ook een stuk zuiniger op.
Ze controleerden de wedstrijd tegen een
Valthermond kende een uitstekende zondag. Zelf won het de lastige uitwedstrijd
zeer pover Borger, dat te veel balverlies
tegen Annen met 2-0 en bovendien zag het de concurrenten Forward en WKE’16
punten morsen. ‘Hoewel de overwinning pas laat gestalte kreeg, waren we gewoon de leed en er vervolgens ook niet in slaagde
om het leder snel terug te veroveren. Het
betere ploeg. De zege was dan ook volkomen terecht’, stelde winnend trainer Kenny
leverde de thuisploeg overigens slechts
Koning.
enkele schietkansen op, waarbij het vizier
nog niet bepaald goed afgestemd stond. Na
Gouden wissel
dikverdiende openingstreffer: 0-1. Van der
een goed half uur voetballen nam Borger
Annen opereerde tamelijk defensief. En
Laan was ingevallen voor Dion Schomaker.
langzamerhand het initiatief over. Het slaagde
hoewel Valthermond steeds de bovenliggende Annen probeerde de bakens vervolgens nog
er nu wel in om bij balverlies de druk op de
partij was, was het lastig om kansen uit te
wel te verzetten. Het leverde geen kansen
tegenstander te zetten, waardoor het spel zich
spelen. ‘Ik merk wel dat tegenstanders zich
op. Wel zag Annen speler Egbert Mulder
meer en meer op de helft van de thuisploeg
vanwege wild inkomen de rode kaart. In de
op ons in gaan stellen’, zegt Koning. De
afspeelde. Levi v/d Span was in deze fase
blessuretijd liep Valthermond via routinier
wedstrijd leek heel lang op een 0-0 af te
Erik Jan Veerbeek uit naar 0-2. (Week in Week uit een vrije trap dichtbij de openingstreffer
stevenen. Drie minuten voor tijd echter,
en even later had ook Luuk Kenter kunnen
uit/Vincent Muskee)
maakte Yordi van der Laan alsnog de
scoren. De beste kans was op slag van rust
echter voor WVV. Oog in oog met Edwin
Haandrikman werd er hard naast geschoten.

Prima zondag voor Valthermond

hierna even helemaal kwijt te zijn. De tweede
tegentreffer hing in de lucht en kwam een
zestal minuten na de openingstreffer ook
letterlijk uit de lucht vallen. Marc Drenth
mocht ongehinderd binnen knikken. In het
resterende half uur zakte Borger volledig
door de ondergrens. Het was een klein
wonder dat WVV niet naar een monsterscore
uitliep. Kans op kans leverde hen slechts
één extra treffer op. Deze kwam van de voet
van Mathijs Mollema. Dat Hendrik Gustin
(strafschop) en Matthijs Brink (kopbal) er met
doelpunten in de absolute slotseconden nog
een dragelijke score van wisten te maken was
eveneens een mirakel. De thuisploeg mocht
het zichzelf aanrekenen. De 3-2 eindstand
was slechts een schrale afspiegeling van de
krachtsverhoudingen in het laatste half uur.

Ver onder de maat
De bewoners van de Hunebedhoofdstad
verlieten met gebogen hoofd het veld. Het
is ook te hopen dat de mannen zich geen
zand in de ogen laten strooien door de late
eretreffers. Het verval na de tegentreffer was
simpelweg veel te groot. De prestatie ver
Volledig door de ondergrens
onder de maat! Het kan je in een competitie
Borger kwam nog wel goed uit de
waar velen aan elkaar gewaagd zijn net aan
kleedkamer. Gijs Roda werd na één minuut
De zaalvoetballers van ZVV Borger weten weer wat verliezen is. In Usquert werd
de verkeerde kant van de streep brengen.
slechts ternauwernood afgestopt op weg
vrijdagavond met 5-2 verloren van de gelijknamige thuisclub.
Volgende week komt de nog puntloze
naar de doelman. Even later kon Hendrik
Gustin een mooie voorzet van Floris Hiddink hekkensluiter Hollandscheveld op bezoek. De
Hoewel de gasten behoorlijk gehavend aan de Wel vermeldenswaardig was het debuut van
opdracht is duidelijk. Deze moet gewonnen
wedstrijd begonnen, werd er ook behoorlijk
doelman Max Speelman. ZVV Borger speelt net niet tot doelpunt promoveren. Aan de
worden!
(lees: te) slap gespeeld. De nederlaag was dan vrijdag in Vries tegen koploper Reuz. (Week in andere kant bleef het overigens eveneens
opletten, want ook de thuisploeg was enkele
ook conform het spelbeeld.
Week uit/Vincent Muskee)
Opstelling Borger: Haandrikman, Ottens
keren gevaarlijk dicht in de buurt van een
(70. Westerdijk), Brink, Speelman, Van Dijk,
doelpunt. In de 56e minuut was het raak.
F. Hiddink, v/d Span, Venema (81. Kuiper),
WVV-er Mike Timmer reageerde alert toen
een hoekschop in de doelmond bleef hangen. Gustin, Roda en Kenter (65. Berghuis).
Hij prikte binnen. De bezoekers leken het

ZVV Borger verliest eerste duel in
Topklasse

Buinerveen niet opgewassen tegen
koploper EHS’85

Buinerveen leed in Emmerschans een royale nederlaag tegen EHS’85: 5-1. Alleen in
het laatste gedeelte van de eerste helft kon de ploeg van trainer Willy Kral gelijke tred
houden met de gastheren, die in de rest van de wedstrijd de veel beter ploeg bleken.
David Karabed
Pas na ruim een haf uur kwamen de
gastheren aan de leiding. Jeroen Smit, die
later geblesseerd uitviel, tekende voor
de openingstreffer. Niet veel later moest
doelman Kevin Korf opnieuw de trieste gang
naar het net maken toen Ivo Bos voor de 2-0
zorgde.
In het laatste gedeelte van de eerste helft
kroop Buinerveen eindelijk uit de schulp. Het
kreeg wat kansen en kwam pal voor de rust
terug in de wedstrijd. Wie anders dan David

Ruime zege voor Gieterveen

Karabed maakte bij de tweede paal toen de
2-1.

Gieterveen liet zondag in en tegen Heiligerlee geen spaan heel van de gelijknamige
thuisclub: 0-5. Op de zege viel helemaal niets af te dingen.

In het tweede bedrijf pakte EHS’85 de
draad weer op. Buinerveen kreeg geen vat
op de aanvallen van EHS’85 en via Mauro
Tromp werd het na een klein uur 3-1. In het
vervolg liep de thuisclub nog verder weg door
goals van Joey Franke en opnieuw Tromp.
Daarnaast wist doelman Korf van de gasten
met een aantal goede reddingen de uitslag
nog enigszins dragelijk te houden. (Week in
Week uit/Vincent Muskee)

Door de zege heeft Gieterveen nog slechts
drie punten achterstand op koploper
Veelerveen. In feite was het eenzijdige duel
in Heiligerlee al voor de rust beslist. De
Kloosterholtjers hadden helemaal niets in de
melk te brokkelen.
Via Bert Kupers openden de gasten al na
zeven minuten de score: 0-1. Acht minuten
voor de rust maakte Bidjoy Ramcharan de

tweede treffer namens de bezoekers terwijl
Wilte Nijhuis de ruststand op 3-0 bepaalde.
Ook na de rust had Gieterveen helemaal
niets te vrezen van de zwak spelende
thuisclub. Tien minuten na de rust maakte
opnieuw Nijhuis de 0-4. Een kwartier voor
tijd bepaalde een speler van Heiligerlee de
eindstand op 0-5, toen hij zijn eigen doelman
passeerde. (Week in Week uit/Vincent Muskee)
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Nieuw Buinen zakt naar de
voorlaatste plaats
Het wil dit seizoen nog bepaald niet vlotten met Nieuw
Buinen. Na een goed begin (1-0 zege op Raptim)
werd nog slechts één schamel puntje gepakt tegen
Gasselternijveen. Ook zondag kon de ploeg trainer
Hindrik Snijders geen punten pakken. Koploper SVV’04
bleek met 3-1 te sterk.
Punt haalbaar
Nieuw Buinen wordt echter
vrijwel nooit weggespeeld.
Dat was zondag ook
nadrukkelijk niet het geval,
ook al had SVV’04 dit
seizoen nog geen puntverlies
geleden. Nieuw Buinen
had de zaken verdedigend
prima voor elkaar en bij de
rust was er dan ook nog

Nieuwe shirts voor tafeltennisvereniging Tornado '65 uit Valthe, aangeboden door
Ernst Rosenbaum van Notariskantoor Rosenbaum te Emmen, linksachter op de foto,
en Henk Talens van Primera Kloosterveste te Assen, tweede rechtsachter op de foto.

niet gescoord: 0-0. Vijf
minuten na de thee kwam
de thuisclub wel op 1-0,
door een treffer van Jeroen
Drenten. Nieuw Buinen
toonde echter veerkracht.
Het bleef de verdedigende
organisatie bewaken en wist
zelf ook af en toe gevaar te
stichten Tien minuten voor
tijd werd het door Eron

Alberts 1-1 en leek een punt
in elk geval haalbaar. SVV’04
aanvoerder Rick Piek maakte
vier minuten voor tijd echter
alsnog de 2-1. En toen Nieuw
Buinen in de slotfase nog
meer risico ging nemen,
counterden de gastheren via
Ruben Jansen naar 3-1
Door de nederlaag is Nieuw
Buinen afgezakt naar de
voorlaatste plaats. Alleen
FC Ter Apel -met slechts
één punt- staat nog onder
de ploeg van trainer Hindrik
Snijders. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

De Treffer’16 in 2e Exloërmond geeft 3-0
voorsprong uit handen
Een sensatie hing in de lucht in 2e Exloërmond
afgelopen zondag. Na een uur voetbal stond
De Treffer’16 namelijk met 3-0 voor tegen GKC
uit Gasselte. Na negentig minuten echter,
stapte de ploeg uit Gasselte met een 5-3 zege
van het veld. ‘Het is puur jeugdigheid, gebrek
aan ervaring en een gebrek aan fysieke kracht.
Na de 3-0 moet je de wedstrijd uit counteren.
Zover zijn we echter nog niet. We maken echter
wel progressie’, zegt verliezend trainer Ludie
Hulshof.
Drie treffers Melvin
Wiering
Na zestig minuten
leek een verrassing in
de maak. Na een uur
voetbal maakte Melvin
Wiering namelijk zijn
derde treffer van de
dag: 3-0. GKC gooide
het vervolgens over een
andere boeg. Door twee
strafschoppen – beide
benut door Grieto
Korthuis- werd het 3-2.
‘En toen waren we het
helemaal kwijt. We liepen
uit de positie en gingen
ten onder in de fysieke
strijd’, zag Hulshof.
Richard Wiering maakte

de 3-3 namens de gasten
en door twee treffers
van Danny Kolp stapten
de mannen van trainer
Gert Sterken alsnog
met de drie punten van
het veld. ‘Vorige week
verloren we met 7-0
van Witteveense Boys.
Zonder overdrijven
hadden we toen echter
ook gewoon met 3-0
voor moeten staan na
een half uur. We maken
dus echt wel stappen.
Deze ploeg is gewoon
een keer een zege nodig’,
besluit Hulshof. (Week in
Week uit/Vincent Muskee)

Gasselternijveen geeft
het voor de rust weg
Gasselternijveen ging zondag op eigen veld
met 5-2 onderuit tegen Sleen. De uitslag was
enigszins geflatteerd. In de eerste helft was de
thuisclub nadrukkelijk niet bij de les. Bij de rust
was het dan ook 2-0 voor de bezoekers. Na de
rust was Gasselternijveen de betere ploeg. In de
slotfase counterden de bezoekers echter naar
een 5-2 zege.
Slappe hap
‘In de eerste helft was
het slappe hap. We
waren gewoon niet bij
de les en Sleen kwam in
die fase terecht op een
2-0 voorsprong’, zegt
trainer Johan Hollen.
Na de pauze tapte
Gasselternijveen echter
uit een ander vaatje. Rick
Bokhorst tekende voor
de aansluitingstreffer
en Menas Sihasale
tekende zelfs voor de
terechte gelijkmaker:
2-2. Meteen daarna
kreeg de thuisclub de
kans op 3-2 door Rick
Bokhorst na een gave
assist van Thijmen
Hommes. Bokhorst

miste nu echter. Op zeer
ongelukkige wijze kwam
Nieveen vervolgens weer
op achterstand. Doelman
Koops verdedigde niet
goed uit, waardoor de
gasten een hoekschop
kregen. En uit die corner
viel de 2-3. Toch was het
duel nog niet gespeeld.
De roodhemden
maakten zelfs gelijk,
deze treffer werd echter
vanwege buitenspel
afgekeurd. In de slotfase
speelde Gasselternijveen
va banque. De bezoekers
profiteerden van de
ruimtes die er kwamen
en liepen in de slotfase
uit naar 2-5. (Week in
Week uit/Vincent Muskee)
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Boerin Agnes sponsor van
35+ vv Gasselternijveen

Het begon allemaal zoals het zo vaak begint bij het oprichten van een nieuw team.
Een paar liefhebbers lijkt het leuk om weer met vrienden en oud-teamgenoten in
dezelfde leeftijdscategorie een balletje te gaan trappen, waarbij gezelligheid en
sportiviteit voorop staat. Dit resulteerde afgelopen zomer in de oprichting van het 35+
team bij v.v. Gasselternijveen.

Dinsdag 8 november 2022

Erik Dijkstra en Frank Evenblij praten in
Valthermond over de wolf

Hoog bezoek in Valthermond. Voor het radioprogramma Dijkstra & Evenblij
Terplekke van BNN/VARA waren namelijk Erik Dijkstra en Frank Evenblij
zondagavond te gast in D’rentmeester. Zij spraken er onder meer over de wolf en de
angst onder bewoners over de opmars van deze viervoeter.
Dat was echter niet alles waar de voormalige
sportverslaggevers over spraken in
Valthermond. Zo was ook de documentaire
‘IJswee’ van Okki Poortvliet onderwerp van
gesprek. Poortvliet was live te gast om te
praten over de documentaire, waarin ze een
jaar lang bestuursleden van IJsvereniging
Schoonmeer volgde. In de documentaire is te
zien hoe de bestuursleden zich voorbereiden
op een eventuele vorstperiode en hoe ze

omgaan met de onzekerheid; komt er wel of
geen winter? Verder was er live muziek van
Bert Hadders en was ook Huus van de Taol
te gast. Zij vertelden over de Lidl-reclame
waarin een hoofdrol is weggelegd voor het
Drentse typetje Alex Klaassen. Volgens
een zegsman van Huus van de Taol is deze
reclamespot namelijk volledig misplaatst.
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Begroting 2023
3 november stond de behandeling van de begroting voor 2023 op het programma. Een
begroting met een hoge waardering van de provincie, maar liefst een 8,9. Daar mogen
we met z'n allen trots op zijn! Een begroting met veel ambities ten behoeve van onze
gemeente. Mooi is het dan ook dat de gehele raad unaniem voor deze begroting heeft
gestemd.
Ingezonden door Bianca Haan, Leefbaar BorgerOdoorn

Het idee om een 35+ team op te richten
ontstond tijdens een avondje FIFA spelen
tussen vrienden en oud teamgenoten Jörgen
Nieboer, Gerben Tammenga, René Meems
en Emiel Jansen. De kunsten die ze op de
PlayStation lieten zien konden ze zelf ook wel
op het echte veld gaan vertonen in een 7-tal,
is wat ze dachten. Met al 4 spelers in het team
zou het toch niet zo moeilijk moeten zijn om
een 7-tal enthousiaste voetballiefhebbers bij
elkaar te krijgen, en dat is zeer zeker gelukt.
De selectie bestaat momenteel namelijk uit 14
spelers onder bezielende leiding van Gert-Jan
Eefting en op de donderdagavond wordt er
al vanaf de zomervakantie fanatiek getraind
door de 35+-ers in combinatie met het 2e en
3e elftal van v.v. Gasselternijveen.

en daar is zowel v.v. Gasselternijveen als het
35+ team erg blij mee en trots op.

Een nieuw team betekend ook een nieuw
tenue en de mogelijkheid voor een sponsor
om te kunnen pronken op de voorkant van de
shirts. Wat in eerste instantie als een geintje
begon om Boerin Agnes op de voorkant van
de shirts te krijgen werd al snel werkelijkheid

Nadat alle wedstrijden gespeeld waren had
Boerin Agnes nog een verrassing voor het
35+ team. Iedereen kreeg namelijk nog een
ambachtelijk bereid Drents Roomkaatje
aangeboden, dat tevens te verkrijgen is bij
Boerin Agnes.

Afgelopen vrijdag (4 november) was het dan
zo ver. Het 35+ team mocht in eigen huis
aantreden in het nieuwe tenue gesponsord
door Boerin Agnes. Voorafgaand aan
de wedstrijden werd er nog gezamenlijk
gegeten in de kantine. Emiel Jansen had een
heerlijke sportmaaltijd gemaakt, waardoor de
voorbereiding eigenlijk niet beter kon. Deze
combinatie wierp direct z’n vruchten af, want
er werd namelijk geen enkele partij verloren
door de roodhemden. De eerste wedstrijd
tegen SJS eindigde in een gelijkspel. De
tweede en derde wedstrijd eindigden in winst
voor v.v. Gasselternijveen.

Wel hebben we aandacht gevraagd voor de
bestaanszekerheid van onze ondernemers
en agrariers door de wethouder te vragen te
onderzoeken welke extra inspanningen de
gemeente nog kan plegen om ondernemers
te helpen met expliciete urgente vragen
aanvullend op de acties vanuit Rijk en
provincie.
Hier en daar werden nog wat nuances
aangebracht met betrekking tot bijvoorbeeld
verkeer. Leefbaar bemerkt al enige jaren dat
de parkeerproblemen in Exloo steeds groter
worden. Wij zijn dan ook erg content met
de toezegging van de wethouder dat er voor
de behandeling van de Kadernota 2024 een
afgerond onderzoek ligt naar de behoefte van
het parkeren in Exloo en de raad hierover

geinformeerd zal worden middels een brief.
Tevens hadden we nog wat opmerkingen
met betrekking tot het structureel maken
van de dorpsbudgetten. Als je budgetrecht
uit handen geeft moet je ook zorgen
dat communicatie, participatie en de
budgetverantwoording achteraf op orde is.
De wethouder gaf dan ook de toezegging dat
er voor de behandeling van de begroting van
2024 een nieuwe evaluatie ligt waarin ook die
zaken meegenomen zijn.
Wilt u een keer aanschuiven bij de fractie om
uw zorgen of wensen te bespreken? Stuur
dan een mail naar Annemiek
( a.degroot@raadborger-odoorn.nl ), Bianca
( b.haan@raadborger-odoorn.nl ) of Ramon
( r.kamps@raadborger-odoorn.nl ) en wij
plannen zo snel mogelijk een afspraak met u
in.

PvdA Borger-Odoorn: Aanpakken
koopkrachtproblemen ook voor
middeninkomens en ondernemers
De fractie van de PvdA Borger-Odoorn heeft tijdens de laatste raadsvergadering
gepleit voor een bredere aanpak van de koopkrachtproblemen. De focus ligt nu vooral
op de laagste inkomens, maar ook steeds meer mensen met een middeninkomen
komen in de problemen. Daarnaast zijn er veel ondernemers, waaronder ZZP’ers die
de eindjes bijna niet meer aan elkaar kunnen knopen.
Fractievoorzitter van de PvdA BorgerOdoorn heeft om deze reden een voorstel
ingediend tijdens de raadsvergadering waar
de begroting 2023 op de agenda stond.
In dit voorstel wordt opgeroepen ook
de problemen bij de middeninkomens
en bij ondernemers aan te pakken bij de
steunmaatregelen die nu worden genomen.
Het voorstel werd mede-ingediend door
Leefbaar Borger-Odoorn, VVD, CDA en
ChristenUnie. Het voorstel mocht rekenen op
brede steun binnen de gemeenteraad.

De PvdA Borger-Odoorn maakt zich grote
zorgen over de koopkrachtproblemen
binnen de gemeente. Tijdens de
raadsvergadering werd het voorstel om ook
vrijwilligers van de huurdersverenigingen
een vrijwilligersvergoeding toe te kennen
unaniem aangenomen. Andere partijen
hadden tijdens de vergadering al eerder
aangedrongen om ook de energiecoaches een
vrijwilligersvergoeding toe te kennen. Dat
voorstel mocht ook rekenen op unanieme
steun binnen de gemeenteraad.
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Beter slapen op een bed van Bosma Bedden

Bosma Bedden ontzorgt haar klanten
volledig

Dinsdag 8 november 2022

Tijd voor ’n bakkie!

Koffie-ochtend in Borger op 10 en 24
november 2022
De koffie-ochtenden georganiseerd door de Protestantse Gemeente van Borger lopen
goed. Daar zijn we heel blij mee. Er komen veelal zo’n 15 tot 25 bezoekers.
Ontmoeting, een goed gesprek, wat wil je nog
meer!? Heb je een dag vrij van het werk? Of
ben je veel alleen? Kom eens langs voor een
bakkie! Zo spreek je nog eens iemand! Ook
de kerkzaal kan bezichtigd worden. Wie dat
wil, kan daar in stilte zitten of een kaarsje
aansteken. De eerstvolgende keren zijn op 10
en 24 november en vervolgens op de 2e en

4e donderdagmorgen van elke maand, ook
in vakantietijd. De ochtenden vinden plaats
in ‘t Anker, achter de Goede Herderkerk,
ingang zowel aan de Brinkstraat als aan de
Hoofdstraat. Een stoepbord wijst de weg.
Iedereen is er van harte welkom, óók
vakantiegangers zijn welkom!

Kennisavond in Drouwen over bomen
Na de succesvolle eerste kennisavond in september organiseert Into Nature op
donderdagavond 10 november in het dorpshuis in Drouwen een tweede kennisavond.
Het wordt weer een levendige en gevarieerde bijeenkomst, met ditmaal bomen als
onderwerp. Er is onder meer tijd ingepland voor een bijdrage van bezoekers, die
een bijdrage kunnen leveren aan de avond door van tevoren een afbeelding van hun
favoriete boom op te sturen en hier kort over te vertellen*.
EMMEN - Bedden en matrassen kun je bij wijze van spreken bijna op elke hoek van
de straat kopen. Er is in Emmen en wijde omgeving met Bosma Bedden echter maar
één Beddenspeciaalzaak. Al meer dan zestig jaar is Bosma Bedden hét adres voor een
kwaliteitsbed- en matras voor een goede prijs.
Beter slapen
Bosma Bedden ontzorgt haar klanten op alle
mogelijke manieren. Zo worden oude bedden
en ledikanten gedemonteerd en samen met
oude matrassen afgevoerd. Nieuwe bedden
worden uiteraard gemonteerd en op de juiste
plek in de slaapkamer geplaatst. ‘Deze service
bieden we overigens altijd al. Ons doel is dat
mensen beter slapen op een bed van Bosma
Bedden.’

dekbedden, kussens, matrassen, beddengoed
en natuurlijk boxspringbedden. Bosma
Bedden heeft daarnaast een eigen service- en
montagedienst. ‘Op elke aanschaf bieden wij
onze unieke slaapgarantie.’

Sprekers zijn de dichter, schrijver en
kunstenaar Maria Barnas, de uit Odoorn
afkomstige kunstenaar, filmmaker
en illustrator Okki Poortvliet en de
boomdeskundige Jaap Smit (die o.a.
opdrachten deed voor de TU Delft).

De uit Odoorn afkomstige kunstenaar,
filmmaker en illustrator Okki Poortvliet zal
ook een presentatie geven. Zij is in opdracht
van Into Nature bezig met een onderzoek
naar de relatie tussen de mensen en het bos
rond Odoorn. In 2023 leidt dit onderzoek
naar de realisatie van een nieuwe korte film.

Maria Barnas, die in 2023 deelneemt aan de
kunstroute van Into Nature (29 juli t/m 29
Dendroloog Jaap Smit zal vertellen over hoe
oktober) zal over het werk vertellen dat ze
het Drentse bomenlandschap er 100 jaar
nu aan het ontwikkelen is. Dit bestaat onder
geleden uitzag en hoe hij denkt dat het er
meer uit een gedicht dat geïnspireerd is op
over 100 jaar uit zal zien. Hilde de Bruijn,
Slapen is van vitaal belang
gesprekken die ze met inwoners van onder
artistiek leider van Into Nature, is aanwezig
Als geen ander weet Bosma Bedden in
meer Exloo voerde. Ook zal ze een aantal
als moderator.
Emmen dat slapen van vitaal belang is. Een
goede nachtrust is nodig om de dag uitgerust gedichten voordragen. Haar kunstwerk zal na
Locatie: Dorpshuis Drouwen, Schoolstraat
en vol energie te beginnen. Dat daarvoor een afloop van de kunstroute aan de gemeente
10-A, 9533 PL. Tijdstip: 10 november, inloop
Bekende merken
goed bed onontbeerlijk is mag duidelijk zijn. Borger-Odoorn worden geschonken, samen
met koffie en thee om 19.15 uur, start avond
‘Een verkeerd geadviseerd matras kan al snel ‘Een gezonde slaap is nodig om overdag goed met 77 nieuwe bomen.
19.30 uur.
zorgen voor slaapproblemen en rugpijn’, weet te functioneren’, zegt Gerrie Bosma. Door de
Bosma. ‘Dat mag niet gebeuren, vinden wij.
jarenlange ervaring, al meer dan zestig jaar, is
Daarom verkopen wij in onze winkel ook
Bosma Bedden een bewezen goed adres als
alleen maar bekende merken zoals Caresse
het op slapen aankomt
boxspringbedden en ons eigen exclusieve
huismerk Royal Dreams. Bovendien zijn
Proberen hoe een bed ligt
we gespecialiseerd in Tempur matrassen.
Als mondige mensen hebben we
Bewezen kwaliteit voor een gezonde
tegenwoordig overal verstand van, maar bij
Op woensdag 16 november van 14.30 – 16.00 uur is er een vrolijke Pietenmiddag in de
nachtrust.’ Bosma Bedden in Emmen heeft
een goed bed komt meer kijken dan een
in de afgelopen zestig jaar een groot tevreden advertentie op Facebook. Bij Bosma Bedden Bibliotheek in Odoorn. Knutselen en leuke spelletjes doen met de Pieten.
klantenbestand opgebouwd. ‘Heel veel
kun je proberen hoe een bed ligt. En ben je
klanten komen dan ook bij ons terug. Zij zien niet tevreden over je matras, dan bestaat ook Hier horen natuurlijk ook pepernoten bij.
Kom je ook? De toegang is gratis. www.
Let op !! de bibliotheek is verhuisd en
ons als een vertrouwd en voordelig adres met nog eens de mogelijkheid tot omruilen.’Wij
bibliotheekodoorn.nl . Ook voor kinderen die zit sinds enige tijd in de Oringer Stee,
uitstekende prijs– en kwaliteitsverhoudingen vinden dat normaal. Slapen doe je meer dan
geen lid zijn van de bibliotheek.
Hoofdstraat 24.
en met verstand van alles wat met slapen te
een derde deel van je leven. Juist daarom is
maken heeft.’
een goed bed van vitaal belang. Je zit toch
ook niet de hele dag op een houten stoel?
Familiebedrijf
Of je oud bent of jong, iedereen wil lekker
Bosma Bedden is in al die jaren een
kunnen slapen en dat doe je het liefst op een
familiebedrijf gebleven, waar persoonlijk en
goed bed. Wij hebben heel veel keus. Kom
vakkundig advies hoog in het vaandel staat. In eens een kijkje nemen in onze winkel.’
de ruime showroom is alles te vinden voor op Bosma Bedden is gevestigd aan de Nijbracht
de slaapkamer zoals seniorenbedden, kasten, 84A in Emmen. Telefoon: 0591 - 64 83 28.

Vrolijke Pietenmiddag in Bibliotheek
Odoorn

Gigasnel en betaalbaar glasvezel binnen
handbereik voor bedrijventerreinen in
Nieuw-Buinen en Stadskanaal

Ondernemers en bewoners van de bedrijventerreinen in Nieuw-Buinen en
Stadskanaal kunnen zich vanaf nu aanmelden bij een telecomaanbieder voor
supersnel en betaalbaar glasvezelinternet. DELTA Netwerk ziet dat de komst
van glasvezel in de woonkern van Stadskanaal enthousiast ontvangen wordt en
inventariseert daarom de komende maanden de behoefte aan zakelijk glasvezel op de
bedrijventerreinen.
Voordelig en toekomstbestendig
“Er is veel behoefte aan glasvezel doordat een
coax- of koperverbinding niet meer voldoet
aan de eisen van deze tijd. Steeds meer
apparaten krijgen een internetverbinding en
de kwaliteit van data en video’s wordt hoger
waardoor er meer bandbreedte nodig is.
Daarbij is internet via koper of coax trager,
storingsgevoeliger en in veel gevallen duurder
dan een internetabonnement over glasvezel.
Meld je je aan tijdens de campagne dan
bespaar je de vastrechtvergoeding en is de
glasvezelaansluiting gratis. Stap je later over
dan profiteer je niet meer van de collectieve
aanleg en worden er aanlegkosten in rekening
gebracht. Pak deze kans en verbeter je leefen werkplezier!”, aldus Diana Daniël, Project
Manager DELTA Netwerk.

Samenwerking
DELTA Netwerk is met meer dan 1 miljoen
aansluitingen een van de snelst groeiende
glasvezelbedrijven in Nederland. Lokale
zichtbaarheid is erg belangrijk voor DELTA
Netwerk. Zij werkt samen met diverse
telecomaanbieders uit de regio. Samen zorgen
zij ervoor dat de bewoners en ondernemers
van de bedrijventerreinen in Stadskanaal en
Nieuw-Buinen binnenkort beschikken over
gigasnel betaalbaar internet via glasvezel.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor
glasvezelinternet via DELTA Netwerk? Doe
dan de postcodecheck op www.deltanetwerk.
nl/zakelijk. Hier vindt u ook meer informatie
over glasvezel op de bedrijventerreinen in
Stadskanaal en Nieuw-Buinen.
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“De Oranjerie” in kerstsfeer met ruim 5000 lichtjes

De Mooiste kerstwinkel van het Noorden
De Oranjerie in Zeijen brengt
vanaf dinsdag 8 november
t/m 24 december de kerst
zoals de kerst moet zijn. We
hebben de winkel helemaal
opnieuw ingericht met
weelderig opgetuigde bomen
met ieder een andere kleur,
ruim 5000 lichtjes en alles
in de landelijke en shabby
chique sfeer.
Het huis gezellig aankleden met
mooie decoraties en ultieme
sfeermakers. De Oranjerie gaat u
hierbij helpen.
We hebben drie stijlkamers in
verschillende kleuren en sferen
met prachtige gedekte tafels.
Het is Kerst zoals alleen Kerst
kan zijn: warm, overdadig,
romantisch en verrassend!
Duidelijk is dat stylen onze
passie is, waar iedereen van mag
genieten. Kerstdecoraties uit het
buitenland, oude kerstversiering,
serviezen, devotionalia, een
bijzondere kussencollectie van
oude borduursels naar eigen ontwerp. Wij
laten u heerlijke Aspen Spice proeven. Een
heerlijke winterse drank met kruiden, ook
geschikt voor kinderen.

Onze traditie is de heerlijke chocolade melk
in gratis kerstbeker. Kom tot rust in onze
smaakvol ingerichte theeschenkerij. Open:
dinsdag t/m vrijdag 13.00 – 17.30 uur.
Zaterdag 13.00 – 17.00 uur. Houd de website
Smart Candle is weer volop op voorraad. Ons in de gaten voor alle up to date nieuws
uniek product is de Smart Candle, flakkerend
kaarslicht zonder vlam. De Smart Candle is
De Oranjerie
de oplossing voor scholen, kerken, musea,
Noorderstraat 1
verzorgingstehuizen. enz. Geen roetaanslag,
9491 AJ Zeijen
brandgevaar of kaarsvet vlekken op het
www.de-oranjerie.nl
mooie damast. Wij zijn voor dit product de
enige leverancier in Nederland.
Informatie: Geeske de Vries-Boerema
0592-291671/06-51173645

Dinsdag 8 november 2022

