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Jumbo Abbas in Gieten is 
klaar voor de toekomst!
Het was voor de vaste klanten van Jumbo Abbas in Gieten 
heel even behelpen, maar op woensdag 23 november 
zijn ze vanaf  09.00 uur weer welkom in de compleet 
vernieuwde supermarkt. 

Lees verder op pagina 3.

Tijdens de Winkelweek dubbele Decemberzegels...
Zeer gevarieerde Winkelweek Borger
Borger staat van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 november weer in het teken van de 
Winkelweek. De ondernemers in Borger hebben ook dit jaar weer een zeer gevarieerd 
programma samengesteld, met voor jong en oud voldoende vertier. Goed om te weten 
is dat tijdens de Winkelweek Borger sprake is van dubbele Decemberzegels.

De activiteiten beginnen zaterdag 19 november om 13.00 uur met kinderspelletjes en een 
kinderspeurtocht op het plein bij de kerk. Vervolgens wordt daar om 16.30 uur Sinterklaas 
welkom geheten. Op dinsdag 22 november staat de belevingswandeling The Walk of  Borger 
op het programma.

Lees verder op pagina 4.

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Gemeentelijk Korenfestival  
Borger-Odoorn viert eerste lustrum

Nadat de kinderen vrijdagmiddag Sint-Maarten liedjes zongen in Borger was het 
zaterdag de beurt aan de ouderen. In het Anker in Borger werd voor de vijfde keer 
het Gemeentelijke Korenfestival georganiseerd door de stichting Korenfestival 
Borger-Odoorn. Het festival is een jaarlijks terugkerend evenement die zoals 
ieder jaar werd geopend door de burgemeester van Borger-Odoorn, Jan Seton. 
De burgemeester noemde in zijn openingswoord het belang van zingen. “Het is 
mooi om te zien dat de kerk na twee jaar weer gevuld is met zangkoren uit onze 
gemeente. Ze bieden Borger-Odoorn een mooi staaltje van muziek. Muziek maakt 
ons slimmer en vrolijker het raakt ons en het brengt mensen bij elkaar. Het is dan 
ook een belangrijk onderdeel van onze cultuur”.

De organisatie was blij dat met de elf  koren 
zich voor het festival hadden aangemeld, 
want ook het coronavirus heeft een aanslag 
gepleegd op de koren. “Na twee jaar 
gedwongen pauze kunnen we ons eindelijk 
weer laten horen. Het 
coronavirus bracht ons 
twee jaar geleden in de 
problemen. Dat jaar stond 
75 bevrijding van ons land 
in de belangstelling. Dit 
jaar zochten we naar een 
toepasselijk thema in deze 

spannende tijd. De organisatie denkt met 
“Happy Together” een toepasselijke tekst te 
hebben gevonden. 

Lees verder op pagina 11.

‘Kom op Eron, even zingen!’
Eron Alberts uit 
Nieuw-Buinen; voetballer 
én entertainer
Het is zo’n beetje vaste prik aan het worden. Wanneer 
Eron Alberts (18) op een feestje of  verjaardag komt, dan 
komt vanzelf  de opmerking ‘kom op Eron, even zingen’.

Lees verder op pagina 25.

24, 25 en 26 november a.s.
MCV Showdagen in 
Valthermond
Eindelijk is het weer zover! Het is na een lange tijd 
weer de tijd om de MCV-show van nieuwe tractoren en 
machines te doen laten plaatsvinden. Medewerkers en 
directie zijn zeer verheugd dat het weer mogelijk is.
 

Lees verder op pagina 3.



Vergadering gemeenteraad
▶ Oordeelsvormende raadsvergadering 

donderdag 17 november, 19.00 uur,
 gemeentehuis Exloo

▶ Besluitvormende raadsvergadering 
donderdag 24 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.    

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

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

% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

Gemeenteberichten Borger-Odoorn

Week 46 | 2022

% www.borger-odoorn.nl

Contact
% Gemeente Borger-Odoorn

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

 @gemeenteBO

% Gemeentehuis 

Hoofdstraat 50, Exloo

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

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

% Afvalbrengpunt 

Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

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

Exloo  |  15 november 2022  $

Afval & oud papier
’ Op zaterdag 19 november wordt 
 oud papier opgehaald in Exloo, Klijndijk 
 en Valthermond. 

 Op dinsdag 22 november wordt oud papier 
 opgehaald in Zandberg. 

’ Deze week (14 – 18 november) wordt 
 het PMD-afval ingezameld. 
 Volgende week (21 – 25 november) wordt 
 de grijze container geleegd.

% www.borger-odoorn.nl/afval

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

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

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

%

Afval wegbrengen? 
Gebruik uw afvalpas!

Vanaf  1 januari 2023 verandert de afval-
inzameling in onze gemeente. De grijze 
container wordt vanaf  dan één keer 
per zes weken geleegd. Dat is nu nog 
één keer per drie weken. Wij begrijpen 
dat dit wennen is. En dat uw container 
soms misschien al eerder vol zit. Daar-
om plaatsen wij ondergrondse verzamel-
containers in de dorpskernen. 
Een overzicht van alle ondergrondse 
containers vindt u op onze website: 
www.borger-odoorn.nl/ondergrondse-
verzamelcontainers.

Als u afval hebt dat niet meer in de grijze 
container past, dan kunt u dat kwijt in zo’n 
ondergrondse container. U heeft hiervoor 
uw afvalpas nodig. U betaalt namelijk per 
keer dat u de ondergrondse container voor 
restafval gebruikt. De afvalpas heeft u ook 
nodig als u afval naar het afvalbrengpunt 
wilt brengen.

Afvalpas kwijt of stuk? 
Vraag dan via onze website een nieuwe 
afvalpas aan: www.borger-odoorn.nl/
afvalcontainer-en-afvalpas. U betaalt 
15 euro voor een nieuwe afvalpas.

Gaat u verhuizen binnen
de gemeente?

Kijk op www.borger-odoorn.nl/verhuizen

%

De gemeente Borger-Odoorn zoekt 
energiecoaches
We willen in Borger-Odoorn dat 
huizen duurzamer worden. Hiervoor 
hebben we op dit moment één 
energiecoach. Voor deze coach is 
inmiddels een wachtlijst, waardoor 
we op zoek zijn naar extra vrijwillige 
coaches met kennis van verduur-
zaming en energiebesparing. Deze 
coach voert een huiskamergesprek 
met inwoners en maakt een verken-
nende energiescan van de woning. 
Daarbij geeft de energiecoach 
praktische informatie en tips aan 
inwoners over energiebesparing en 
duurzaam opwekken.

De coach krijgt een vergoeding en is 
voor minimaal 1 dagdeel per maand 
beschikbaar voor huisbezoeken. 

Geïnteresseerden voor deze functie 
moeten beschikken over affi niteit 
met verduurzaming en sociaal en 
communicatief  vaardig zijn. Elke 
startende energiecoach krijgt een 
basistraining aangeboden om de kennis 
die ze hebben te vergroten. Zo kan de 
coach goed voorbereid op pad. 
Daarnaast voorziet de gemeente de 
energiecoaches van apparatuur om 
inwoners zo goed mogelijk te informeren 
over energiebesparing.

Voor meer informatie en aanmelding: 
mail naar gemeente@borger-odoorn.nl 
ter attentie van Iris Kuiper met als 
onderwerp “Ik ben geïnteresseerd om 
vrijwillige energiecoach te worden”.

Bezoek onze vernieuwde website

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

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

%

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Evenement_WT.indd   1 29-03-16   15:15

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app

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

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

WEEK 45
’ 11-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 Nieuw-Buinen, Zuiderdiep 173, het stucen  
 van buitengevel en interne constructieve  
 wijziging
’ 10-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 Nieuw-Buinen, Wollegras 7, het uitbreiden  
 van een woning t.b.v. levensloop bestendig  
 wonen
’ 10-11-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Drouwenermond, Zeeland-
 streekje 3, het uitbreiden van een woning
’ 10-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 2e Exloërmond, Zuiderdiep 295, het kappen  
 van een esdoorn
’ 10-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Valthe, Hoofdstraat 8, het bouwen van een  
 inpandige kelder
’ 10-11-2022, Ees
 Oosterweg 1, het organiseren van de 

 Gletsjerkuil Cross, Z2022-011796 
(verleend 8/11)

’ 10-11-2022, Borger
 Hunebedstraat 27, het organiseren van een  
 lichtjesavond bij het grootste hunebed,  
 Z2022-015158 (aanvraag)
’ 10-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 Nieuw-Buinen, Zuiderdiep 2, het kappen van  
 een lariks
’ 10-11-2022, Verleende omgevingsvergunning:  
 Exloërveen, Boermastreek 9, het oprichten  
 van een ecologische woning en schuur
’ 10-11-2022, Valthermond
 diverse wegen, het organiseren van het 
 Sinterklaasfeest Valthermond 2022, 
 Z2022-014665 (aanvraag)
’ 08-11-2022, Nieuw-Buinen
 Noorderdiep 141, Het organiseren van een

  kerstmarkt te Nieuw-Buinen, Z2022-012741  
(verleend 03/11)

’ 08-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 Odoorn, De Goorns 20, het kappen van een  
 berk
’ 08-11-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Buinen, Hoofdstraat 75, het  
 kappen van een Wilg
’ 08-11-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Nieuw-Buinen, Noorderdiep 115,  
 het realiseren van een werktuigenberging en  
 het kappen van een bomensingel
’ 08-11-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Borger, Graanspieker 13, 
 het aanleggen van een uitrit
’ 07-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 2e Exloërmond, Middenlaan, het kappen van  
 14 bomen t.b.v. herstructurering       $

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

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

% www.borger-odoorn.nl/afspraak

Evenementenkalender?

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

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

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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Jaargang 50 nummer 46

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

Elke dinsdag liggen extra 
exemplaren Week In Week Uit 
op de volgende adressen:
Bakkerij van Veenen, Exloër-
weg 8, Valthe. Slagerij Drent, 
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond. 
Hunzebergen,Valtherweg 36, Ex-
loo. Gemeentehuis, Hoofdstraat 50, 
Exloo. Tourist info, Hoofdstraat 
55a, 7875 AB Exloo. Spar, Hoofd-
straat 49, Exloo. Tankstation, 
Drentse Poort 1, Nieuw-Buinen. 
Gemeentehuis Aa en Hunze, Spie-
kersteeg 1, Gieten. Jumbo Abbas, 
Stationsstraat 37, Gieten. Tourist 
info, Hoofdstraat 24 a, 9531 AG 
Borger. Bruna, Grote Brink 3, 
Borger. AH, Hoofdstraat 35, 
Borger, Camping de 7 Heuveltjes, 
Odoornerstr. 25, Ees (bak) (alleen 
in de periode van 1 april t/m 15 
oktober), Camping Het Verlaat, 
Zuiderdiep 510, Valthermond 
(alleen in de periode van 15 maart 
t/m 15 oktober)
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TE KOOP
Diverse soorten eetaardappelen

10 kilo € 5,-
Zuiderdiep 65  |  Drouwenermond

Tel. 06 - 25 38 42 48 

24, 25 en 26 november a.s.
MCV Showdagen in Valthermond
Eindelijk is het weer zover! Het is na een lange tijd weer de tijd om de MCV-show 
van nieuwe tractoren en machines te doen laten plaatsvinden. Medewerkers en 
directie zijn zeer verheugd dat het weer mogelijk is. We nodigen dan ook met veel 
enthousiasme en plezier alle relaties en geïnteresseerden -van jong tot oud- hierbij 
van harte uit een kijkje te komen nemen op onze aankomende showdagen aan het 
Zuiderdiep 244 te Valthermond!

Donderdag 24 november bent u vanaf  10.00 
tot 22.00 uur, vrijdag 25 november van 10.00 
tot 22.00 uur en zaterdag 26 november van 
10.00 tot 17.00 uur is er de mogelijkheid de 
nieuwste tractoren en het daarmee gepaard 
gaande machinepark te bekijken.

De ervaring leert ons dat nagenoeg alle 
inwoners in de wijde omgeving van ons 
bedrijf  wel op een of  andere manier direct 
of  indirect betrokken zijn bij de veelzijdige 
agrarische sector, ofwel via een loonbedrijf, 
een landbouwbedrijf, een veebedrijf  of  
pluimveebedrijf  of  de toeleveranciers! Is 
er niet de directe zakelijke & persoonlijke 
betrokkenheid dan is het wel door de grote 
machines en tractoren die door met regelmaat 
door de omgeving rijden.

Vaak stellen mensen dan ook de vraag, waar 
worden deze machines voor ingezet, hoe 
werkt zo’n machine?! Of  wat kost zoiets wel 
niet? Waar zijn ze voor?! Hoe werkt zo’n 
machine? Mocht u dat ook te weten willen 
komen? Vraag het ons gerust! Alle bevlogen 
medewerkers van MCV Valthermond & 

Assen staan u als bestaande of  nieuwe relatie 
maar ook als inwoner uit de omgeving of  
geïnteresseerde in de agrarische sector, dan 
ook graag te woord! We geven u uitleg of  
nemen u of  uw (klein)kinderen wellicht even 
mee voor een ritje in zo’n machtige tractor!

Dus wees welkom op onze showdagen! Wij 
willen u graag begroeten! Tot ziens namens 
de familie Homan-Free en het volledige team 
van MCV Valthermond & Assen!

a.s. Zaterdag Sinterklaasintocht in Borger
Op 19 november a.s.  is het weer zo ver, 
Sinterklaas en zijn pieten komen naar Borger
Om 16:30 beginnen we met de intocht vanaf  Egberts Fietsen aan de Hoofdstraat  
en gaan we  vervolgens richting rotonde, deze steken we over en gaan we via de 
Torenlaan richting de sporthal. We hopen dat jullie allemaal achter de stoet aansluiten 
waarna de Sint als eerste de sporthal in gaat en dan volgen.  Kinderen t/m groep 4 zijn 
van harte welkom bij het pietenfeest.

Nemen jullie allemaal lampjes mee want 
hopelijk zien we smulboef  nog. Volg ons op 
Facebook, Instagram of   

www.SintinBorger.nl voor info en leuke vlogs. 
We hopen jullie allemaal te zien in Borger op 
zaterdag 19 november a.s.

Jumbo Abbas in Gieten is klaar voor de 
toekomst!
Het was voor de vaste klanten van Jumbo Abbas in Gieten heel even behelpen, maar 
op woensdag 23 november zijn ze vanaf  09.00 uur weer welkom in de compleet 
vernieuwde supermarkt. Er is de afgelopen weken heel veel werk verzet, waardoor 
Jumbo Abbas straks weer helemaal klaar is voor de toekomst en de klanten nóg beter 
van dienst kan zijn. Uiteraard worden de klanten op 23 november op een feestelijke 
wijze welkom geheten.

Jumbo Abbas heeft onder meer alle koelingen 
in de winkel vervangen. De koelingen waren 
van 2003 en niet meer van deze tijd. Het 
geheel vernieuwde koelsysteem voldoet 
uiteraard aan de energie- en milieueisen. 
Daardoor is Jumbo Abbas meteen klaar 
voor de toekomst. Verder is de winkel 
helemaal van het gas af. De supermarkt 
wordt voortaan namelijk verwarmd me 
een warmte terugwin systeem. Behalve een 

geheel nieuwe koellijn, beschikt Jumbo 
Abbas u ook over zelfscankassa’s en is de 
vers lijn verder uitgebreid met een keuken 
voor het maken van onder meer belegde 
broodjes en borrelschalen. Ook de bakkerij is 
geheel vernieuwd en verder is heel de winkel 
voorzien van elektronische schaplabels.
Dit heeft als voordeel dat er van verkeerde 
prijscommunicatie geen sprake meer kan zijn. 

Lampionnenoptocht
De Klister in Nieuw-Buinen 
werd een groot succes
 
Onlangs was de 
lampionnenoptocht 
van kindcentrum De 
Klister in Nieuw-
Buinen.De optocht was 
een groot succes. Om 
18.00u begonnen ze 
aan de wandeling door 
het dorp.
 
Veel kinderen, van 
peuteropvang t/m groep 
8, liepen mee met hun 
ouders. Ouders van de 
ouderraad liepen met 
verlichte paraplu's mee 
in de stoet en zo waren 
we, in combinatie met 
de lampionnen, mooi 
verlicht. Er leek geen 
einde te komen aan de 
lange stoet. Ook stonden 
er veel mensen langs de 
route om de kinderen, en 
de mooie lampionnen, te 
bewonderen. Na afloop 
kregen de kinderen iets 
lekkers van de ouderraad.

Vergadering gemeenteraad
▶ Oordeelsvormende raadsvergadering 

donderdag 17 november, 19.00 uur,
 gemeentehuis Exloo

▶ Besluitvormende raadsvergadering 
donderdag 24 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.    

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

▶ Inspreken? Neem contact op met de gri�  e  
 via gri�  e@borger-odoorn.nl of T 14 0591
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I www.borger-odoorn.nl
E gemeente@borger-odoorn.nl
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Maak op tijd uw afspraak. Een afspraak 
maakt u via www.borger-odoorn.nl/afspraak 
of telefoonnummer 14 0591.
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Dinsdag  13.00-16.00 uur
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Donderdag  13.00-16.00 uur 
Vrijdag  13.00-16.00 uur 
Zaterdag      9.00-14.00 uur

Exloo  |  15 november 2022  $

Afval & oud papier
’ Op zaterdag 19 november wordt 
 oud papier opgehaald in Exloo, Klijndijk 
 en Valthermond. 

 Op dinsdag 22 november wordt oud papier 
 opgehaald in Zandberg. 

’ Deze week (14 – 18 november) wordt 
 het PMD-afval ingezameld. 
 Volgende week (21 – 25 november) wordt 
 de grijze container geleegd.

% www.borger-odoorn.nl/afval

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

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

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

%

Afval wegbrengen? 
Gebruik uw afvalpas!

Vanaf  1 januari 2023 verandert de afval-
inzameling in onze gemeente. De grijze 
container wordt vanaf  dan één keer 
per zes weken geleegd. Dat is nu nog 
één keer per drie weken. Wij begrijpen 
dat dit wennen is. En dat uw container 
soms misschien al eerder vol zit. Daar-
om plaatsen wij ondergrondse verzamel-
containers in de dorpskernen. 
Een overzicht van alle ondergrondse 
containers vindt u op onze website: 
www.borger-odoorn.nl/ondergrondse-
verzamelcontainers.

Als u afval hebt dat niet meer in de grijze 
container past, dan kunt u dat kwijt in zo’n 
ondergrondse container. U heeft hiervoor 
uw afvalpas nodig. U betaalt namelijk per 
keer dat u de ondergrondse container voor 
restafval gebruikt. De afvalpas heeft u ook 
nodig als u afval naar het afvalbrengpunt 
wilt brengen.

Afvalpas kwijt of stuk? 
Vraag dan via onze website een nieuwe 
afvalpas aan: www.borger-odoorn.nl/
afvalcontainer-en-afvalpas. U betaalt 
15 euro voor een nieuwe afvalpas.

Gaat u verhuizen binnen
de gemeente?

Kijk op www.borger-odoorn.nl/verhuizen

%

De gemeente Borger-Odoorn zoekt 
energiecoaches
We willen in Borger-Odoorn dat 
huizen duurzamer worden. Hiervoor 
hebben we op dit moment één 
energiecoach. Voor deze coach is 
inmiddels een wachtlijst, waardoor 
we op zoek zijn naar extra vrijwillige 
coaches met kennis van verduur-
zaming en energiebesparing. Deze 
coach voert een huiskamergesprek 
met inwoners en maakt een verken-
nende energiescan van de woning. 
Daarbij geeft de energiecoach 
praktische informatie en tips aan 
inwoners over energiebesparing en 
duurzaam opwekken.

De coach krijgt een vergoeding en is 
voor minimaal 1 dagdeel per maand 
beschikbaar voor huisbezoeken. 

Geïnteresseerden voor deze functie 
moeten beschikken over affi niteit 
met verduurzaming en sociaal en 
communicatief  vaardig zijn. Elke 
startende energiecoach krijgt een 
basistraining aangeboden om de kennis 
die ze hebben te vergroten. Zo kan de 
coach goed voorbereid op pad. 
Daarnaast voorziet de gemeente de 
energiecoaches van apparatuur om 
inwoners zo goed mogelijk te informeren 
over energiebesparing.

Voor meer informatie en aanmelding: 
mail naar gemeente@borger-odoorn.nl 
ter attentie van Iris Kuiper met als 
onderwerp “Ik ben geïnteresseerd om 
vrijwillige energiecoach te worden”.

Bezoek onze vernieuwde website

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

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

%

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Evenement_WT.indd   1 29-03-16   15:15

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app

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

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

WEEK 45
’ 11-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 Nieuw-Buinen, Zuiderdiep 173, het stucen  
 van buitengevel en interne constructieve  
 wijziging
’ 10-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 Nieuw-Buinen, Wollegras 7, het uitbreiden  
 van een woning t.b.v. levensloop bestendig  
 wonen
’ 10-11-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Drouwenermond, Zeeland-
 streekje 3, het uitbreiden van een woning
’ 10-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 2e Exloërmond, Zuiderdiep 295, het kappen  
 van een esdoorn
’ 10-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Valthe, Hoofdstraat 8, het bouwen van een  
 inpandige kelder
’ 10-11-2022, Ees
 Oosterweg 1, het organiseren van de 

 Gletsjerkuil Cross, Z2022-011796 
(verleend 8/11)

’ 10-11-2022, Borger
 Hunebedstraat 27, het organiseren van een  
 lichtjesavond bij het grootste hunebed,  
 Z2022-015158 (aanvraag)
’ 10-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 Nieuw-Buinen, Zuiderdiep 2, het kappen van  
 een lariks
’ 10-11-2022, Verleende omgevingsvergunning:  
 Exloërveen, Boermastreek 9, het oprichten  
 van een ecologische woning en schuur
’ 10-11-2022, Valthermond
 diverse wegen, het organiseren van het 
 Sinterklaasfeest Valthermond 2022, 
 Z2022-014665 (aanvraag)
’ 08-11-2022, Nieuw-Buinen
 Noorderdiep 141, Het organiseren van een

  kerstmarkt te Nieuw-Buinen, Z2022-012741  
(verleend 03/11)

’ 08-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 Odoorn, De Goorns 20, het kappen van een  
 berk
’ 08-11-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Buinen, Hoofdstraat 75, het  
 kappen van een Wilg
’ 08-11-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Nieuw-Buinen, Noorderdiep 115,  
 het realiseren van een werktuigenberging en  
 het kappen van een bomensingel
’ 08-11-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Borger, Graanspieker 13, 
 het aanleggen van een uitrit
’ 07-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 2e Exloërmond, Middenlaan, het kappen van  
 14 bomen t.b.v. herstructurering       $

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

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

% www.borger-odoorn.nl/afspraak

Evenementenkalender?
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BTS Hunebed ATB Classic start in Valthe
Wielerclub FTC Emmen organiseert op zondag 27 november de BTS Hunebed 
ATB Classic veldrit. Fietsen over de paden in een gebied waar heel lang geleden 
de hunebedbouwers leefden. Wie wil dat nou niet! Een historisch gebied waar 
verschillenden hunebedden vlak langs de route te vinden zijn.

De route gaat vanuit Valthe over de es naar 
het prachtige Valtherbos.  Daarna wordt via 
het typisch Drentse brinkendorp Odoorn 
de oversteek gemaakt naar Boswachterij 
Exloo. Hier tref  je singletracks aan waar 
je stuurmanskunst danig op proef  wordt 
gesteld. Een ware uitdaging!  Schrik niet 
als plots een Schotse Hooglander je weg 

kruist. Een prachtige uitdagende route door 
afwisselend heide en bosgebied.

Deelnemers kunnen kiezen tussen 35 en 50 
km op de mountainbike. Starten kan tussen 
09:00 en 10:00 uur bij het sportpark van vv 
Valtherboys aan de Brinkweg 6 in Valthe. 
Informatie en inschrijven www.ftcemmen.nl.

Tijdens de Winkelweek dubbele Decemberzegels...
Zeer gevarieerde Winkelweek Borger
Borger staat van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 november weer in het teken van de 
Winkelweek. De ondernemers in Borger hebben ook dit jaar weer een zeer gevarieerd 
programma samengesteld, met voor jong en oud voldoende vertier. Goed om te weten 
is dat tijdens de Winkelweek Borger sprake is van dubbele Decemberzegels.

Belevingswandeling The Walk of  Borger
De activiteiten beginnen zaterdag 19 
november om 13.00 uur met kinderspelletjes 
en een kinderspeurtocht op het plein bij de 
kerk. Vervolgens wordt daar om 16.30 uur 
Sinterklaas welkom geheten. Op dinsdag 
22 november staat de belevingswandeling 
The Walk of  Borger op het programma. De 
wandeling begint om 18.30 uur op het plein 
bij de kerk. Wil je meedoen? Geef  je dan op 
via www.ondernemersborger.nl.  Woensdag 
23 november vindt er vanaf  14.00 uur de 
kindermiddag Hunebedcity plaats. Een 
dag later is er een Crazy Vrouwen Bingo. 
Deelnemen is gratis. Wel moeten vrouwen 
zich opgeven bij de Deugniet. Wacht daar 
overigens niet te lang mee, want vol is vol. De 
vrijdag, het is dan 25 november, staat in het 
teken van Moonlightshopping. Alle winkels 
in Borger zijn dan geopend tot 20.00 uur. 
Nelleke Honning zal deze avond live muziek 

verzorgen in het centrum van het dorp. 
Vanaf  20.30 uur is er een lasershow op het 
plein bij de kerk.

Optredens Gert Warring en Moeflons 
Partyband
De afsluitende zaterdag wordt al helemaal 
spectaculair. Eerst is er dan een kinderbingo 
voor kinderen tot twaalf  jaar met 
medewerking van Jos Tipker. Een en ander 
vindt plaats in de feesttent op het plein bij 
de kerk.  Opgeven voor de kinderbingo is 
verplicht en kan bij TravelXL in Borger. 
In de feesttent staat vanaf  20.00 uur een 
optreden gepland van Gert Warring. Warring 
schrijft zijn eigen nummers, veelal in Drents 
dialect. Vanaf  21.00 uur staat er een optreden 
gepland van partyband Moeflons. Zij brengen 
herkenbare meezingers en vooral herkenbare 
muziek. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Zondag 27 november a.s. | Voorganger is 
ds. Jan Eerbeek aanvang 10.00 uur
Licht in je leven: adventsdienst Goede 
Herderkerk in Borger
‘Licht in je leven’ is het thema van de 
kerkdienst op zondag 27 november in de 
Goede Herderkerk in Borger, aanvang 
10.00 uur. Voorganger is ds. Jan Eerbeek 
uit Den Haag.

Hij zegt over de dienst: “Het is eerste 
Advent. We gaan op weg naar het kerstfeest 
in een onzekere tijd. Er gebeurt veel in de 
wereld om ons heen en er zijn zorgen in ons 
persoonlijk leven. Veel mensen zijn op zoek 
naar de diepere betekenis van hun leven. Er 
is behoefte aan houvast, een beetje licht en 
hoop voor de toekomst. Daarover gaat het 
met Advent.”

Jan en zijn vrouw Irene hebben samen met 
hun ouders vele jaren in Westdorp gewoond, 
naast het huis dat ze hebben in Den Haag. 
Hij zegt daarover: “Wij hebben veel goeds 
ervaren van de Westdorpers. Nabuurschap, 
het leven delen met elkaar, is iets dat daar 
bestaat. Ook in Borger-Odoorn hebben wij 
fijne contacten gehad: met de kerkgemeente, 
de inwoners, de middenstand en de zorg. Op 
het platteland ervaar je het goede leven!”

In zijn loopbaan als predikant heeft Jan zich 
altijd ingezet voor mensen die vastgelopen 
zijn. Hij doet veel aan persoonlijk pastoraat. 

Ook heeft hij projecten ontwikkeld om 
mensen weer perspectief  te geven. Hij ziet 
hulp verlenen als hoop verlenen. Pas heeft hij 
daar een nieuw boek over geschreven met als 
titel ‘Mensenland als horizon’.  “Het gaat om 
omzien naar elkaar”, zegt hij.  “We mogen 
het licht en de liefde van God die we zelf  
ontvangen ook aan anderen doorgeven. Dat 
zal ook doorklinken in de adventsdienst.”

Voor Jan en Irene is deze dienst ook een 
afronding van een lange tijd van wonen en 
leven in Westdorp en Borger.

Sinterklaasintocht Gasselternijveen op
26 november a.s.
Goed nieuws voor de inwoners en speciaal voor de kinderen van Gasselternijveen. 
Sinterklaas heeft namelijk samen met een aantal Pieten op zaterdagmorgen 26 
november a.s. even tijd vrij weten te maken om op bezoek te komen.
 
Uit betrouwbare bron hebben we vernomen 
dat hij voorafgaand aan het bezoek 
een nachtje in Villa Gasselter Nieveen 
(Hoofdstraat  48 in het centrum) gaat 
logeren. Om ongeveer 10.00 uur worden 
de kinderen uitgenodigd om Sinterklaas 
even toe te komen zingen. Er wordt ook 
een Sinterklaasmarkt georganiseerd. Op 
de markt kunnen o.a. streekproducten, 
kaarsen, kandelaars, houtsnijwerk ,sieraden 

en stenen gekocht worden. De kinderen 
kunnen meedoen aan allerlei spelletjes en 
er is een professionele fotograaf  aanwezig, 
die de kinderen wel even met Sinterklaas 
op de foto wil zetten. Vanaf  11.00 uur 
kunnen de kinderen met een aantal Pieten 
naar de sportzaal gaan voor een partijtje 
Pietengym. Er wordt ook een kleurwedstrijd 
georganiseerd.

Informatieavond op woensdag 23 november in De Spil
Gratis warmtescan en besparingstips 
voor inwoners Gasselternijveen
 
Dorpscoöperatie De Brug biedt huishoudens in Gasselternijveen een gratis 
warmtescan en besparingstips aan. Door de hoge gasprijzen en de urgentie van 
verduurzaming is het voor veel huishoudens noodzaak om actie te ondernemen. 
U kunt zich opgeven voor een consult en/of  een warmtescan. Met als doel inzicht 
krijgen in warmteverlies en het treffen van maatregelen om energie te besparen.
 
‘s Winters zijn de omstandigheden het beste 
voor een goed warmtebeeld. De coöperatie 
neemt contact met u op om een afspraak te 
plannen. Vervolgens komt er een lid van de 
werkgroep Energie langs om foto’s te maken.
Naast het advies op basis van de warmtescan 
krijgt u energiebesparingstips.
 
Informatieavond
Op 23 november aanvang 20.00 uur 
organiseert Dorpscoöperatie De Brug een 
gratis informatieavond over de actie. We 

bespreken de besparingstips, hoe de scan 
wordt gedaan en wat het kan opleveren. Ook 
komt een energiecoach vertellen over energie 
besparen. Locatie: De Spil, Ceresstraat 4, 
Gasselternijveen
 
Aanmelden
Om u aan te melden of  voor meer  
informatie gaat u naar de website:  
www.dorpscoopdebrug.nl/actie.  
Of  neem contact met ons op:  
info@dorpscoopdebrug.nl
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Wijkagenten Borger-Odoorn zijn 
bereikbaar via 0900-8844 of  poli-
tiebureau Exloo (open: maandag 
t.m. vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur, 
aangifte alleen op afspraak). Wijk-
agenten in Borger-Odoorn zijn:

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten

Wijkagenten

Adverteren
in 

Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Kerkdiensten

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

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. L. Roersma.

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

Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, 
Drentse Poort 24a. Meer info:  
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan: Eeu-
wigheidszondag: 09.30 uur: ds. Wouda.
Baptistengemeente: Meer info op 
baptisten-nieuwbuinen.nl
Levende Christengemeente Connect
MFA Nieuw Buinen
Noorderdiep 141C Nieuw Buinen.
(ingang via de aangegeven zijkant)
Spreker: Pieter van Rest.

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: ds. 
G. de Klein.

Valthe
Protestantse gemeente, 14.30 uur:  
ds. H.W. Thon, de Hoeksteen.

Valthermond
Baptisten Gemeente.
Protestantse gemeente, 14.30 uur:  
ds. H.W. Thon, de Hoeksteen.

Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. H. Procee.
R.K. Statie Gieten.

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Zondag 20 november 9.30 
uur, Eucharistieviering, celebr. Pastoor 
J.E.B. Deuling. Woensdag 23 novem-
ber 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 baptistenstads-
kanaal.
Oosterkadekerk, 9.30 u. ds. M. F. van 
Binnendijk. Eeuwigheidszondag. 19.00 
u. ds. N. Noorlander uit Onstwedde.

In Hunebedcity
Pietenmiddag en Muziekbingo tijdens  
Winkelweek Borger

Woensdag 23 november is er ter gelegenheid 
van de Winkelweek een leuke pietenmiddag 
in Hunebedcity te Borger. Er kan een leuke 
pietenpot worden gemaakt van 13.30 tot 15.00 uur. 
Deze pietenpot gaat gevuld met pepernootjes mee 
naar huis.
 
Aansluitend kunnen er van 15.00 tot 16.00 uur 
gratis pietjes worden geschminkt op de wang of  het 
voorhoofd bij wie dat wil. Om 16.00 uur start er dan 
in de kinderbios een Sinterklaas/Pietenfilm. Tijdens 
deze film is er voor de kinderen ook drinken en verse 
popcorn. En aan het einde van de film worden er 3 
Pietenprijsjes verloot. Na afloop van de film kunnen 
kinderen tot 8 jaar nog even lekker spelen in de 
speelgrot. Knutselen of  kinderbios € 5,00 per kind. 
Op vrijdagmiddag kunnen er sieraden gemaakt worden 
met glas en op vrijdagavond is er een muziekbingo 
met streetfood. Reserveren kan via de website van 
Hunebedcity.
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Dertigste kerstmarkt rondom de kerk 
in Odoorn
Na twee jaar corona is het op dinsdag 13 december eindelijk weer tijd voor de 
alom bekende kerstmarkt in en rondom de kerk aan de Boshof  in Odoorn.  

De markt, die voor de dertigste keer georganiseerd wordt, duurt van 17.00 uur tot 21.00 
uur. Het muzikale programma, met onder meer medewerking van verschillende koren 
waaronder ODO, duurt van 18.30 uur tot 21.00 uur. Er is op dinsdag 13 december weer 
van alles te zien, te beleven en te kopen op de immer gezellige kerstmarkt. Zo is er een 
levende stal, bieden kerstmannen leuke presentjes aan en zijn er ongeveer vijftig kramen 
met onder meer  kerstbomen, kerststukjes, kniepertjes, wafels, oliebollen en brocante. 
Ook hapjes en drankjes zullen uiteraard niet ontbreken en verder is ook de dorpskrant 
weer van de partij met de bekende quiz ‘Ken uw dorp’.  

Voor de kinderen is er een draaimolen en kinderen kunnen bovendien gratis broodjes 
bakken. Opgeven voor de markt kan overigens nog steeds. Dit kan via 
treavanklinken@gmail.com of  06 - 15 48 50 49.

Vrijdagavond 25 november
Prachtige natuurfilm Holland: Natuur 
in de Delta op groot beeld in Borger
IVN Borger-Odoorn organiseert op vrijdagavond 25 november weer een 
filmvoorstelling in het Hunebedcentrum in Borger (Hunebedstraat 27). Zaal open 
om 19.30 uur. De film duurt inclusief  een pauze van 20 minuten bijna twee uur. 
De film wordt u aangeboden door IVN Borger-Odoorn, wel worden per persoon 
twee kopjes koffie of  thee (kosten € 5) in rekening gebracht. Graag gepast betalen 
bij binnenkomst. Aanmelden voor de filmvoorstelling kan via E-mail ac.ivn.bo@
gmail.com.

We vertonen op onze filmavond de prachtige natuurfilm Holland: Natuur in de Delta 
een Nederlandse natuurfilm geregisseerd door Mark Verkerk. Regisseur Mark Verkerk 
en producent Ton Okkerse maakten eerder de natuurfilm De Nieuwe Wildernis over 
de Oostvaardersplassen in Flevoland. De opnamen van de film Holland: Natuur in de 
Delta – door vijftien camerateams – namen bijna twee jaar in beslag en vonden plaats in 
onder andere het rivieroeverreservaat de Blauwe Kamer, de Biesbosch en het Noord-
Limburgse natuurgebied het Schuitwater. De stemmen in de film zijn van Bram van der 
Vlugt en Carice van Houten. De filmmuziek werd gecomponeerd door Bob Zimmerman 
en uitgevoerd door het Metropole Orkest. De titelsong I Am the Water werd gezongen 
door Waylon.

Portret van verschillende dieren
De film schildert een portret van een groot aantal diersoorten. Hoofdpersonages 
zijn de zeearend, de bever, de haas en de stekelbaars. Centraal in de film staat ook 
het pimpernelblauwtje, een dagvlinder die bijna was uitgestorven. Deze vlinder is 
afhankelijk van de grote pimpernel, een uiterst zeldzame plant. De leefwijze van het 
pimpernelblauwtje lijkt op het gentiaanblauwtje. Ook deze vlinder kan als larf  alleen 
overleven in het nest van een speciale mierensoort: de steekmier. Spectaculair in de film 
zijn de beelden van de zeearend die jagend werd gefilmd in de Biesbosch.
Kortom deze natuurfilm mag u niet missen. IVN Borger-Odoorn heet u van harte 
welkom.

Nutsdepartement Gieten houdt 
maandelijkse bijeenkomst
Veiligheid bij geldzaken: pinpasfraude, phishing, e.d.
Het Nutsdepartement Gieten houdt op woensdag 23 november bij Café Veninga, 
Boddeveld 2 Gieten haar maandelijkse bijeenkomst, aanvang 20.00 uur.
Deze keer komen medewerkers van de Rabobank ons informeren over allerlei 
bankzaken en der gevaren die daarbij opdoemen:

De Rabobank Assen en Noord Drenthe informeert ons vanavond over allerlei zaken 
rond het gebruik van pinpassen en pincodes. Hoe zorg je ervoor dat je pinpas niet 
gestolen wordt en hoe zorg je er voor dat je code niet gezien of  gelezen wordt. Ook 
wordt ingegaan op het omgaan met internetbankieren. Hoe zorg je ervoor dat er 
voldoende beveiligingen zijn, hoe herken je een veilige betaalomgeving.
Hoe ga je om met een verdacht telefoontje, hoe herken je zo’n telefoontje?

Een informatieve avond over betalen en bankieren in een soms zeer bedreigende 
internetomgeving en mensen die denken op een alternatieve manier aan geld te kunnen 
komen (afkijken van pincodes, zakkenrollen en dergelijke).

Adverteren in Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36
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Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Grote opkomst voor film ‘In en Rondom Borger’ tijdens 
Harm Tiesingdag
De jaarlijkse Harm Tiesingdag 
werd de vorige twee jaren niet 
gehouden vanwege Corona. Nu 
werd er massaal gehoor gegeven 
en zat de zaal in Hotel Eeserhof  
op zaterdag 5 november compleet 
vol met donateurs en genodigden. 
Met name was er veel belangstelling 
voor de film ‘In en Rondom Borger’. 
Ook was Jan Germs er met een paar 
mooie verhalen.

In 1953 en 1966 zijn er films gemaakt 
over Borger. Toen was een filmcamera 
nog niet een alledaags beeld en de 
mensen in het dorp liepen massaal uit 
om ook vastgelegd te kunnen worden. 
In de jaren daarna zijn er diverse films 
gemaakt, maar Stichting Harm Tiesing 
wilde graag een overzicht hebben van 
belangrijke punten in Borger en de 
omliggende dorpen middels een film. 

Het is goed om zo nu en dan wat te 
gaan vastleggen. Dat hebben we wel 
gemerkt aan de films van vroeger en 
aan de Dikke Verhalen films die via de 
website harmtiesing.nl bekeken kunnen 

worden.
Er werd voor de Coronaperiode 
daarvoor opdracht gegeven aan 
filmmaakster Lorinde Rosing die twee 
jaar lang bezig is geweest om de dorpen 
van het zandgedeelte van de voormalige 
gemeente Borger goed in beeld te 
brengen. Gelet op de reacties in het 
publiek is zij daar zeker in geslaagd. 
Naast bekende plekken heeft zij ook 
oog voor het alledaagse in het dorp 
en omgeving en is er een mooi beeld 

van een aantal Drentse dorpen in de 
21e eeuw. Bij interesse naar de film 
‘In en Rondom Borger’ kan contact 
opgenomen worden met Stichting Harm 
Tiesing via info@stichtingharmtiesing.
nl. 

Wilt u ook aanwezig zijn bij onze 
bijeenkomsten en ons magazine 
De Zwerfsteen ontvangen? Hiervoor 
kunt u zich aanmelden als donateur op 
www.harmtiesing.nl

Voorzitter Henk Boezen van Stichting Harm Tiesing en filmmaakster Lorinde Rosing

Langstzittende voorzitter in de clubhistorie van vv Gieten
Hendrik Hilbolling benoemd tot erevoorzitter vv Gieten

Onlangs heeft de Voetbalvereniging Gieten tijdens de jaarlijkse 
Algemene ledenvergadering liefst zeventien leden in de bloemetjes 
gezet die 25, 40 of  50 jaar lid zijn geworden. Bijzonder was dat 
daarnaast voor het eerst een lid is gehuldigd dat 75 jaar lid is geworden. 
Het betreft Harm Pepping, die werd benoemd tot ‘oer rood-witter’.

Bovendien werden de nieuwe statuten, 
die uit 1978 dateerden en een update 
behoefden, door de leden goedgekeurd 
en is Hendrik Hilbolling benoemd 
tot erevoorzitter. Hendrik stopt als 

voorzitter en is dat liefst achttien 
jaar geweest, waarmee hij de 
langstzittende voorzitter in de 
clubhistorie is.

25 jaar lid V.l.n.r. Alie Warners, Nanno Pul, Thomas Hadderingh, 
Lubbert Meertens, Florian van der Heijde, Geertjan Warners, Gradus 

Kanninga en Arjen Warners. Zij kregen de zilveren clubspeld.

50 jaar lid V.l.n.r. Wim Brink, Henk Driebergen, Peter Eleveld en 
Freddy Odolphy. Zij werden allen lid van verdienste

40 jaar lid V.l.n.r. Eric van Zelst, Harm Glastra, Harmen Bebingh, 
Kier Jan Dijkema en Harry Meertens. Zij kregen de gouden clubspeld.

Harm Pepping krijgt van voorzitter Hilbolling een oorkonde uitgereikt, 
waarin staat dat hij is benoemd tot ‘oer rood-witter’

Afscheid nemende voorzitter Hendrik Hilbolling 
krijgt van vice-voorzitter Harm-Jan Martens een 

oorkonde uitgereikt, waarin staat dat hij is benoemd 
tot erevoorzitter

Jaarlijkse leegverkoop 
relaxafdeling bij Selekt 
Wonen ter Veen in Borger
Van 16 t/m 19 november mogen onze relaxfauteuils weer 
voor hele scherpe prijzen de deur uit! Ook dit jaar heb je 
keuze uit meer dan 100 stoelen van bekende merken.

De leegverkoop start op 
woensdag 16 november en 
eindigt zaterdag 19 november 
met een klapper! Op alle 
modellen in de relaxafdeling 
krijg je op woensdag en 
donderdag 30% korting. 
Vrijdag 18 november ontvang 

je 40% korting. Zaterdag 
19 november krijg je maar 
liefst 45% korting en tussen 
15:00 uur en 17:00 uur zelfs 
50% korting. Deze actie 
is eenmalig. U bent allen 
van harte welkom aan de 
Bloemdijk in Borger.
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Borger-Odoorn kiest voor ‘natte’ gymles
Borger-Odoorn gaat zich hard maken voor de terugkeer van 
schoolzwemmen. Daarbij ligt de focus wel anders dan in voorgaande jaren. 
Schoolzwemmen was lang gericht op het behalen van zwemdiploma’s, als 
het aan Borger-Odoorn ligt, krijgt het nu het karakter van een natte gymles. 
Al in juli van dit jaar ging de gemeenteraad van Borger-Odoorn unaniem 
akkoord om een onderzoek te starten naar schoolzwemmen. Op basis van de 
uitkomsten wordt dus nu gekozen voor schoolzwemmen in de vorm van een 
natte gymles.

Speciaal onderwijs
Om een goed beeld te krijgen, ging 
de gemeente gesprekken aan met alle 
openluchtbaden in de gemeente en 
met Het Hunzedal. Ook worden alle 
basisscholen benaderd en werd contact 
gezocht met het Jeugdsportfonds. 
Deze laatste organisatie was als enige 
van alle betrokkenen nog wel voor 
schoolzwemmen met de focus op het 
behalen van een zwemdiploma. Scholen 
zijn hier echter nadrukkelijk tegen. Dit 
vooral omdat schoolzwemmen in die 
vorm nadrukkelijk ten koste zou gaan 
van de effectieve schooltijd. Bovendien 
worden kinderen die gebruik maken van 
speciaal onderwijs en woonachtig zijn 
in de gemeente Borger-Odoorn op die 
manier uitgesloten.

GIDS subsidie
Uit het onderzoek en op basis van de 
Gezonde Leefstijl Monitor kwam naar 
voren dat veel kinderen bovendien al 
over een zwemdiploma beschikken. 
Landelijke cijfers vertellen dat 82 
procent van de kinderen in de leeftijd 
tussen de vier en de twaalf  jaar al een 
diploma hebben. In Borger-Odoorn 
ligt dat percentage met 92 procent zelfs 
nog hoger. De natte gymles moet de 
plaats innemen van de reguliere gymles. 
De natte gymles staat in het teken van 
het stimuleren en het bijhouden van 
de zwemvaardigheid. Overigens wordt 
er door veertien van de zeventien 
basisscholen al op deze manier 
gehandeld. Kinderen die nog niet in 
het bezit zijn van een zwemdiploma, 
krijgen tijdens de natte zwemles van 
een zwembadonderwijzer. De gemeente 

Borger-Odoorn en de scholen delen 
de kosten voor de natte gymles. De 
gemeente kan hierbij een beroep doen 
op de GIDS subsidie vanuit het rijk. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Dubbel December Pret Zegelactie maakt winkelen in 
Borger nog aantrekkelijker

De Dubbel-December Pret Zegelactie in Borger is zaterdag weer van start 
gegaan. Hierdoor wordt het de komende periode nog aantrekkelijker om 
te gaan winkelen in Borger. Deze door de Ondernemersvereniging Borger 
georganiseerde actie duurt de hele maand november en december.  Als u in 
deze periode uw aankopen doet bij één van de deelnemende ondernemers 
maakt u kans op een aantal prachtige prijzen in de vorm van Borgerder 
Cheques ter waarde van 500, 400, 300 200 en 100 euro.

De spaaractie is ieder jaar 
een enorm succes en Laurens 
Oldenbeuving van De Slijterij in 
Borger en tevens secretaris van de 
ondernemersvereniging Borger 
verwacht dat dit ook nu weer het 
geval zal zijn. “Ik hoop dat weer veel 
mensen naar Borger komen om hier 
hun inkopen te doen. Als ondernemers 
in Borger hebben we weer onze best 
gedaan om alles er deze periode gezellig 
uit te laten zien met versierde etalages 
en feestverlichting in het dorp”.

Er kunnen tijdens de Dubbel December 
Pret Zegelactie actiezegels worden 
gespaard bij alle bedrijven binnen de 
BIZ-zone in Borger. Deze zone loopt 
van Deugniet tot en met Egberts 
Fietsen en van de Boni tot en met Tuin 
& Hof. 

Bij elke besteding van vijf  euro krijgt 
u een actiezegel als u vijftig actiezegels 
heeft gespaard plakt u deze op het 
deelnameformulier u geeft antwoord op 
de vraag welke op het formulier staat 
waarna u het formulier kunt inleveren 
bij Egberts Fietsen, Boni, Albert Heijn 
of  Bakker Joost. Dit inleveren kan tot 
uiterlijk 7 januari 2023 (16:00 uur).  
(Week in Week uit/Martin Zaagman)

Laurens Oldenbeuving met de poster waar de deelnemende ondernemers aan zijn te herkennen
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WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE 
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

NISSAN MICRA 0.9 IG-T N-Connecta 
trekhaak/navi/clima
Juni 2018 - Oranje metallic - Stof 
Benzine - Handgeschakeld - 30.439 km
Nieuwprijs: €21.880,-

PRIJS

€
 14.250,-

PRIJS

€
 29.499,- 

BMW 2 SERIE 218i Active 
Tourer Automaat High Exec. 
trekhaak/18”LM/Navi/Panodak
Januari 2019 - Zilver metallic 
Leder - Benzine - Automaat 
59.841 km - Nieuwprijs: €50.820,-

PRIJS

€
 23.999,- 

NISSAN QASHQAI 1.2 Automaat 
Tekna + panodak/navi/19”LM
Juni 2018 - Grijs metallic 
Half leder - Benzine - Automaat 
38.511 km - Nieuwprijs: €38.330,-

PRIJS

€
 13.699,- 

NISSAN MICRA 0.9 IG-T 
N-Connecta navi/clima/16”LM
Juni 2018 - Grijs metallic - Stof 
Benzine - Handgeschakeld 
38.140 km - Nieuwprijs: €20.880,-

PRIJS

€
 19.899,- 

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

PRIJS

€
 20.499,- 

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

PRIJS

€
 29.999,- 

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

PRIJS

€
 13.499,- 

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

PRIJS

€
 24.399,- 

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

PRIJS

€
 22.499,- 

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

PRIJS

€
 20.899,- 

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

PRIJS

€
 26.999,- 

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

PRIJS

€
 17.999,- 

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

PRIJS

€
 13.699,- 

NISSAN MICRA 0.9 IG-T N-Con-
necta navi/clima/16”LM
Mei 2018 - Wit metallic
Benzine - Handgeschakeld
41.406 km - Nieuwprijs: €20.880,-

WORDT

VERWACHT

PRIJS

€
 18.999,- 

OPEL ASTRA 1.0 Turbo 120 Jaar 
Ed. navi/clima/17”LM
April 2019 - Zwart metallic
Benzine - Handgeschakeld
28.954 km - Nieuwprijs: €27.330,-

WORDT

VERWACHT

PRIJS

€
 20.399,- 

OPEL ASTRA Sports Tourer 1.2 T 
Edition navi/clima/16”LM
November 2022 - Zilver metallic
Benzine - Handgeschakeld
27.546 km - Nieuwprijs: €29.330,-

WORDT

VERWACHT
PRIJS

€
 13.699,- 

OPEL CORSA 1.4 Automaat Ed. 
trekhaak/navi/airco/16”LM
Februari 2018 - Grijs metallic
Benzine - Automaat
33.524 km - Nieuwprijs: €21.820,-

WORDT

VERWACHT
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Informatiebijeenkomst 
Into Nature voor belangstellenden en 
(potentiële) vrijwilligers
Dorpshuis Drouwen | 24 november | 19.30 uur

Ben je nieuwsgierig naar wat Into Nature allemaal doet in Borger-Odoorn, wil 
je je misschien aanmelden als vrijwilliger? Houd je van kunst, van natuur, of  van 
allebei? Dan ben je van harte welkom in het Dorpshuis in Drouwen op donderdag 24 
november om 19.30 uur. 
 
Into Nature is een organisatie die 
kunstwerken van (inter)nationaal 
vooraanstaande kunstenaars verbindt aan 
de bijzondere kenmerken van het Drentse 
landschap en actuele maatschappelijke 
vraagstukken. In 2022 en 2023 is het 
programma van Into Nature te zien in 
de gemeente Borger-Odoorn. Dit jaar 
vindt een programma met doorlopende 
activiteiten plaats en van augustus tot en met 
oktober 2023 pakken we weer uit met een 
internationale kunstroute die onze bezoekers 
(dit waren er vorige editie 25.000) wandelend 
en fietsend het prachtige landschap van 
Drouwen en LOFAR laat ontdekken.

Wil je graag meer weten over Into 
Nature? 
Op donderdagavond 24 november om 
19.30 uur organiseren we de tweede 
informatiebijeenkomst voor vrijwilligers 
en geïnteresseerden in het Dorpshuis in 
Drouwen. Artistiek leider Hilde de Bruijn zal 
deze avond een update geven naar aanleiding 
van de eerste avond in juni en alles vertellen 

over het programma en de vele kunstenaars 
die op dit moment al aan het werk zijn in het 
gebied. Daarnaast komen de verschillende 
taken van vrijwilligers aan de orde. 
 
Vrijwilligersfuncties, een tipje van de sluier. 
Je maakt deel uit van een enthousiaste groep 
van meestal zo’n 50 vrijwilligers. Er zijn 
verschillende vrijwilligersfuncties beschikbaar:      

Publieksbegeleider
In de organisatie en het beheer van de fiets- 
en wandelroutes. Bij de opbouw en het 
beheer van de kunstwerken.

Vrijwilligerscoördinator
De coördinator stuurt de groep vrijwilligers 
aan. Het gaat in dit geval om een betaalde 
functie voor een langere periode.

Meer informatie: www.intonature.net. Bij 
vragen kun je contact opnemen met  
Marinus Pranger via 06 24 70 71 50 of   
marinus@intonature.net

Ook werden de Kei en de Edikson uitgereikt
Prinses Esther Yvonne 45e hoogheid van 
cv ’t Meul’ndobbegie in Gasselte

Op zaterdag 12 november werd in Gasselte het traditionele Boerenkielenbal gevierd 
in residentie De Trefkoel. In een bomvolle zaal  namen Prins Hadders en adjudant 
Keizer afscheid en werden de nieuwe hoogheid Prinses Esther Yvonne (Esther 
Venema-Vroom) en adjudante Janet (Janet Meinders) gepresenteerd. Ook werden 
de Kei en de Edikson uitgereikt. De Kei ging dit jaar naar de Twirlstars uit Gasselte 
omdat zij twee keer Nederlands Kampioen werden. De Jagersverenging kreeg de 
Edikson na zure ervaringen van enkele leden in het afgelopen jaar.

Prinses Esther Yvonne en haar hele 
gevolg kijken terug op een zeer geslaagd 
boerenkielenbal en zien  uit naar komend 
jaar waarin weer veel mooie activiteiten op 

het programma staan. Op de website en 
Facebookpagina zullen alle foto’s en komende 
activiteiten te zien zijn.

Borger viert Sint-Maarten feest op 
Dorpsplein
Borger vierde Sint-Maarten dit jaar weer 
als vanouds op het Dorpsplein. Het 
plein stond vrijdag om vijf  uur vol met 
honderden kinderen. Ze hadden vaak hun 
eigen gemaakte lampioen meegebracht 
wat voor een kleurrijk schouwspel 
zorgde. De kinderen zongen samen met 
Oek en Koos Konijn uit volle borst een 
aantal Sint-Maarten liedjes. Nadat er 
gezamenlijk was gezongen en gedanst 
konden de kinderen hun traktatie in 
ontvangst nemen.

Het feest is een gezamenlijk initiatief  van 
de ondernemers uit Borger. Het idee is 
ontstaan om de kinderen weer het dorp in 
te krijgen en dat ze niet alleen bij de winkels 
langs gaan. Dit blijkt een succes, de kinderen 
en de winkeliers zijn tevreden. Het Sint 
Maarten feest is volgens Anita de Veen van 
De Weme ieder jaar een groot succes. “Zelf  
in corona tijd toen we het met een drive tru 

moesten doen. De opkomst was ook nu weer 
overweldigend zoals ieder jaar en doordat 
we het zo met zijn allen op het plein doen, 
komen kinderen al in de stemming en worden 
de woningen in het dorp weer bezocht in 
plaats van alleen de winkels”.

De lampionlopers gingen na afloop van het 
feest op het plein het dorp in langs de huizen. 
Borger werd hierbij weer verlicht door alle 
kinderen die met lampionnen door de straat 
liepen en bij de deuren hun zangkunsten ten 
gehore brachten om hierna iets lekkers in 
ontvangst te nemen.

De winkels die meededen aan het Sint-
Maarten Feest waren te herkennen aan de 
poster met de tekst: ‘Stop, deze winkel doet 
mee aan de gezamenlijke Sint-Maarten viering 
op het dorpsplein in Borger’. (Week in Week 
uit/Martin Zaagman)

Gemeentelijk Korenfestival  
Borger-Odoorn viert eerste lustrum

Nadat de kinderen vrijdagmiddag Sint-Maarten liedjes zongen in Borger was het 
zaterdag de beurt aan de ouderen. In het Anker in Borger werd voor de vijfde keer het 
Gemeentelijke Korenfestival georganiseerd door de stichting Korenfestival Borger-
Odoorn. Het festival is een jaarlijks terugkerend evenement die zoals ieder jaar werd 
geopend door de burgemeester van Borger-Odoorn, Jan Seton. De burgemeester 
noemde in zijn openingswoord het belang van zingen. “Het is mooi om te zien dat de 
kerk na twee jaar weer gevuld is met zangkoren uit onze gemeente. Ze bieden Borger-
Odoorn een mooi staaltje van muziek. Muziek maakt ons slimmer en vrolijker het 
raakt ons en het brengt mensen bij elkaar. Het is dan ook een belangrijk onderdeel 
van onze cultuur”.

De organisatie was blij dat met de elf  koren 
zich voor het festival hadden aangemeld, 
want ook het coronavirus heeft een aanslag 
gepleegd op de koren. “Na twee jaar 
gedwongen pauze kunnen we ons eindelijk 
weer laten horen. Het coronavirus bracht 
ons twee jaar geleden in de problemen. Dat 
jaar stond 75 bevrijding van ons land in de 
belangstelling. Dit jaar zochten we naar een 
toepasselijk thema in deze spannende tijd. 
De organisatie denkt met “Happy Together” 

een toepasselijke tekst te hebben gevonden. 
Samen met elkaar genieten van de koorzang 
wat op ons festival voorbijkomt”.

De hele dag door kon men genieten van de 
verschillende koren die diverse muzieksoorten 
ten gehore brachten van smartlappen tot 
klassiek en van pop tot kerkelijke liederen. 
De dag werd ’s avonds afgesloten met het 
lied “Love Shine a Light”. (Week in Week uit/
Martin Zaagman)



12 Dinsdag 15 november 2022

Taxi Nijmeijer wordt Taxi Borger: ‘Een nieuwe naam, 
maar wij blijven wie we zijn’
Taxibedrijf  Nijmeijer uit Borger heeft 
een nieuwe naam: Taxi Borger. In 2007 
startte ondernemer Johan Nijmeijer met 
het vervoersbedrijf  dat zijn achternaam 
droeg, maar na vijftien jaar onder deze 
vlag gereden te hebben, was het tijd voor 
vernieuwing. ‘De naam voldeed niet 
echt meer. Ik doe het niet alleen, maar 
met een nog steeds groeiend team van 
kundige chauffeurs. Daarnaast zorgt 
de nieuwe naam er ook voor dat we veel 
gemakkelijker te vinden zijn voor onze 
klant. Wij zijn Taxi Borger’, vertelt Johan 
Nijmeijer.  

Nijmeijer benadrukt dat de naamswijziging 
geen koerswijziging betekent, ‘Wij blijven 
werken vanuit dezelfde normen en waarden. 
Taxi Borger is betrouwbaar, betrokken en 
dichtbij. Wij kennen onze passagiers en zij 
kennen ons. Dat zorgt er dan ook voor dat 
wij echt een lokale uitstraling hebben. De 
nieuwe naam is daar een extra bevestiging 
van. We blijven dan ook dezelfde diensten 
verlenen als onder onze oude naam’.

Ben ik wel verzekerd? – Jazeker!
Taxi Borger is hoofdzakelijk gespecialiseerd 
in zittend ziekenvervoer en rolstoelvervoer. 

Ook al is Taxi Borger niet gecontracteerd 
bij uw zorgverzekeraar – de kosten voor 
zorg gerelateerd vervoer worden in 
bijna alle gevallen wel degelijk door uw 
verzekeraar gedekt. In tegenstelling tot 
wat veel verzekeraars doen voorkomen. 
Zorgverzekeraars maken namelijk gebruik van 
contracten met vervoerders en zij zullen u 

dan ook doorverwijzen naar hen. Dat neemt 
echter niet weg dat u zélf  uw keuze voor uw 
vervoerder mag maken. Gecontracteerd of  
niet, de zorgverzekeraar dekt altijd uw zorg 
gerelateerde vervoer.

Het enige verschil dat u merkt wanneer u 
gebruik wilt maken van de diensten van 
een vervoerder die geen contract heeft met 
uw eigen verzekeraar, is dat u zélf  aan uw 
verzekering moet doorgeven dat u voor deze 
vervoerder kiest. De factuur voor uw vervoer 
zal dan ook naar uzelf  verstuurd worden, 
maar deze kunt u rechtstreeks declareren bij 
uw verzekeraar. 

Heeft u gekozen voor Taxi Borger? Dan kunt 
u ervan uitgaan dat onze chauffeur u haalt en 
brengt op de afgesproken tijden. Dat komt 
omdat wij ernaar streven u een comfortabele 

soloreis aan te bieden. U reist dus alleen, 
zonder dat er andere passagiers bij u in de 
auto zitten. 

Meer vervoerstypen
Naast zieken- en rolstoelvervoer kunt 
u bij Taxi Borger ook terecht voor 
luchthavenvervoer, groepsvervoer en 
schoolvervoer. ‘Taxi Borger is erg divers en 
wij kunnen vervoer regelen voor groepen van 
acht tot 200 personen. Alleen zijn we in het 
kader van de hygiëne niet beschikbaar voor 
nachtelijk horecavervoer, als je begrijpt wat 
ik bedoel’, besluit Johan Nijmeijer met een 
glimlach. 

Voor meer informatie:
www.taxiborger.nl
0599–637633 (Tekst Daan Hooiveld)
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”Haar wilskracht zal aljd in onze herinnering blijven.”

Verdrieg, maar met fijne herinneringen, 

delen wij mee dat is overleden onze lieve, 

zorgzame moeder, oma en 'oude oma Exloo'

Albertje Berkepies-Hoogeveen

Appie

* 12 oktober 1920        † 8 november 2022

   Smilde       Odoorn

Sinds 25 september 1998 weduwe van Arend Berkepies

 Assen: Jans Berkepies

  Henny Berkepies-Goeman

 Zwolle:  Janine en Age 

   Luc, Casper, Marit

 Emmen:  Agnes en Léon

   Alec, Koen

 Exloo: Wietse Berkepies

  Janna Berkepies-Boerma

 Emmen:  Marieke en Arjan 

   Ilse, Lian

 Oldenzaal:  Alberne en Xander

   Emma, Sophie

De cremaeplechgheid hee� inmiddels plaatsgevonden.

Wij bedanken het personeel van Woonzorgcentrum 

De Paasbergen in Odoorn voor de liefdevolle verzorging.

Correspondeneadres: 

Donaustraat 54

9406 SN  Assen

Onverwacht is overleden
onze lieve buurvrouw

 
Annie Wolters – Haan

 

  Familie Dakriet
  Familie de Jonge
  Familie Honning
  Familie Ottens
  Familie Pasveer
  Familie Wijnjeterp
 

Wij wensen de familie veel sterkte.

“Zij was mijn Noord, mijn Zuid, mijn West en Oost,
Zij was al mijn verdriet en al mijn troost,

mijn nacht, mijn middag, mijn gesprek, mijn lied,
voor altijd, dacht ik. Maar zo was het niet.”

Via deze weg willen we iedereen bedanken voor 
alle lieve woorden en blijken van medeleven na het 

overlijden van mijn moeder en Jeppe’s oma

Fennie Fuller

  In liefdevolle herinnering Chris,
  Christina en Jeppe

Borger, november 2022

Na een lang en mooi leven, is langzaam van ons 
weggegleden onze lieve moeder, oma en oude oma 

Hendrikien Annechien 
Kamps - Weggemans

Hennie 

* Buinen, 26 februari 1923
† Vries, 13 november 2022 

Sinds 14 april 2022 weduwe van Jan Kamps 

Aaltje en Gezienus

     Nienke en Paul 
          Marjolein 
     Rob en Rianne 
          Maud en Sara 

Onze dank gaat uit naar de verzorging van 
“ Kornoeljehof “  afdeling Fledders.

Er is gelegenheid om het register te tekenen op 
donderdag 17 november van 19.00 tot 19.30 uur 
in de aula, Westdorperstraat 1 te Borger. 

Naar wens van Hennie zal de crematieplechtigheid 
in besloten kring plaatsvinden. 

Correspondentieadres:
Hoofdstraat 15a, 9528 PA  Buinen 

Lezing Unesco Global Geopark de Hondsrug in 
Buinerveen
Op uitnodiging van Vrouwen van Nu komt Cathrien Posthumus op 
woensdag 16 november,in Dorpshuis De Viersprong te Buinerveen, vertellen 
over Unesco Global Geopark de Hondsrug.

Geopark de Hondsrug is het enige 
geopark in Nederland. Het omvat de 
Hondsrug die zich uitstrekt van Emmen 

in Drenthe tot de stad Groningen in de 
gelijknamige provincie. Het geologische 
Hondsrugsysteem, een landschap met 

ruggen en dalen, is hier is zo’n 150.000 
jaar geleden in de ijstijd ontstaan.

Lijkt je dit interessant? We starten om 
19.45 uur en een ieder is welkom.

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

Familieberichten kunt u inleveren
tot maandagmiddag 14.00 uur bij 

de Bruna in Borger.

De Bruna is maandag om 13.00 uur geopend.
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NIEUW bij Jipping autoverkoop & 
bandenservice in Valthermond

Na veel vraag over onderhoudsbeurten heb ik recent een nieuwe 2 koloms hefbrug 
laten plaatsen! Dit houdt in dat je nu bij Jipping autoverkoop & bandenservice ook 
onderhoudsbeurten, uitlaten & remservice kan laten doen!

Let op! Denk ook aan uw bandenwissel  
zomer --> winter! 

Voor vragen of  meer informatie kunt u altijd 
even bellen:  06 - 46 26 60 20. U vindt Jipping 
autoverkoop & bandenservice aan het  
Zuiderdiep 12 te Valthermond.

Uitslagen Bridgeclub 
‘t Aailaand in 
Nieuw-Buinen
1e. Gera Meyer & Teun ter Haar 60,22%
2e. Jennie & Goos Knol  58,26%
3e. Ria Westen & Elt-Jan Danes 57,66%
4e. Susan v.d. Aa & Diewer Lutjes 55,10%
5e.  Sietska & Lummie Zwinderman 51,20%

Uitslag Klaverjassen 
Valthe
Per twee weken is er op woensdagavond in 
een gezellige ambiance klaverjassen in Ons 
Dorpshuis te Valthe. Een ieder is welkom.  We 
zitten in een ruim opgezette zaal aan grote 
tafels. Inleg is slechts 3,00 euro en er zijn mooie 
vleesprijzen te winnen.

Uitslag woensdag 9 november:
1e prijs   Ben Tibbe  5190
2e prijs   Bertus van der Laan 5144
3e prijs   Ron Middeljans  5101
4e prijs   Alice Katuin  5060      
Poedel   Rolf  Kraster  3488

Volgende kaartavond: woensdag 23 november, 
aanvang 19.30 uur.

Najaarsconcert 
Muziekvereniging 
Crescendo Stadskanaal
 
Op zaterdagavond 26 november a.s. geeft 
muziekvereniging Crescendo uit Stadskanaal 
een najaarsconcert. Aan het concert wordt 
medewerking verleend door Popkoor Just4Fun 
uit Stadskanaal.

Tijdens dit concert 
wordt u een 
gevarieerd programma 
voorgeschoteld. Zo 
speelt de harmonie o.a. 
nummers van Motown 
en Flashdance en ze 
nemen u mee naar 
Disneyland. Popkoor 
Just4Fun zingt nummers 
van o.a. Billy Joël, 
Simon and Garfunkel 
en Coldplay. Ook de 

twirlers van Crescendo 
brengen een aantal 
mooie shows voor u. 
Het concert wordt 
gehouden in Sporthal 
De Spont, Gandhiplein 
3 te Stadskanaal. De 
zaal gaat open om 19.30 
uur en het concert 
begint om 20.00 uur. De 
entree bedraagt € 7,50 
(kinderen van 5-12 jaar € 
5,00; 0-4 jaar gratis). 

Adverteren in Week in Week uit?   Bel 0599 - 61 33 36
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Praktijk Lida van Velzen, sportmasseur in 
Borger, is inmiddels een bekend adres
Praktijk Lida van Velzen (meer dan 20 
jaar ervaring) kiest voor een gerichte 
aanpak. Welke leest u op de website. Bij 
vragen bel dan even met Lida.

Sportmassage is geschikt voor spierpijn, 
burn-out, spanningspijn (stress) maar ook 
blessures. Dus niet alleen voor sporters! 
Ontspanningsmassage kan óók. Lida van 
Velzen combineert sportmassage met andere 
behandelwijzen. Dit om klachten gerichter 
aan te pakken voor een sneller resultaat.

Een massage van Lida duurt meestal 60 
minuten. Dit is dus intensiever dan u gewend 
bent van uw fysiotherapeut. Sportmassage is 
voor iedereen die met regelmaat het nodige 
van z’n lichaam vraagt. Denk hierbij aan 
bouwvakkers, kappers, kantoorpersoneel…

Een Wellness cadeaukaart voor de komende 
feestdagen? Al voor € 45,- kunt u vrienden 
of  familie verrassen met een massage en/
of  therapie naar keuze. Een weldadige 
verrassing, heerlijk om te geven en nog veel 
fijner om te krijgen.

Lida van Velzen Sportmassage 
Trechterbeker 13, Borger
Contact: 06 – 29 40 46 64 (Alleen op afspraak)
www.lidavanvelzensportmassage.nl

Aanstaande vrijdag 18 november
Gezellige bingo in het MFA-gebouw 
de Noorderbreedte in Nieuw-Buinen
Op vrijdag 18 november organiseert Stichting Lucky Joe weer een gezellige 
bingoavond in De Noorderbreedte in Nieuw-Buinen. De bingo begint om 19.30 uur 
en de zaal gaat open om 19.00 uur.

Als er bingo valt dan mag de winnaar zelf  
een prijs kiezen van de aangewezen tafel. Er 
is altijd voldoende keuze aan prijzen zoals: 
Bon Hapjesschaal, Stofzuiger, Airfryer, 
Teriyakipan, Koffieautomaat, Rituals, diverse 
pakketten met koffie of  boodschappen. 
Leuke Decoartikelen, gereedschap enz. 

Aanmelden niet verplicht maar wel handig 
voor vragen kun je altijd bellen of  mailen 
naar info@luckyjoe.nl. Tel: 0599-61 67 01/ 
0597 – 42 15 51. Wij hopen u aanstaande 
vrijdag 18 november te mogen begroeten op 
de bingo.

We laten toch niemand in de kou staan?!
Warmtefestival in Odoorn
De Kerk van Odoorn organiseert op zaterdag 19 november van 14.00-17.00 uur een 
Warmtefestival, waarvan de opbrengst in een energiepot komt. Voor de ondersteuning 
van mensen in Odoorn en de omliggende dorpen die problemen hebben met het 
betalen van hun (gas/energie) rekeningen.

Wat gaan we met het geld doen?
We hebben contact met de welzijnsorganisatie 
Andes – die kennen de mensen uit de 
gemeente Borger-Odoorn met financiële 
problemen. We hebben hen gevraagd om 
mensen aan te dragen.

Programma: de verkoop van bijzondere 
schilderijen uit een nalatenschap van 
landschappen, stillevens, dieren en 
boerderijen met prachtige lijsten, die op 
zichzelf  al de moeite waard zijn, met een 
open podium voor muziek en hapjes en 
drankjes. In de consistorie (het koor van 
de kerk) is er een spinster te zien die actief  
is met het spinnenwiel. Wol hoort ook bij 
warmte.

Aan dit festival wordt meegewerkt door: 
Stichting Oringer Kerk en Cultuur,  Dorgelo 
Audio Service, De Boshof, De Oringer 
Marke, Bakker Joost, Schutrups Schoenen, 

Coop Supermarkt Schippers, Lunchcafé 
Anderz en de Oringer Vrijwilligers groep.

De volgende artiesten treden op: Albert 
Hoekstra (imitator Elvis), De Dwaalgasten, 
Het Flintenkoor uit Emmen, Ro Halfhide en 
Valtex. (Muzikanten uit Valthe en Exloo)

Het topstuk wat deze middag geveild wordt 
is een potloodtekening voorstellende het 
huis van klompenmaker Schutrups uit 
Valthe. Dit huis staat aan het begin van de 
Valtherzandweg. De tekening is echt een 
collectorsitem en is gemaakt door de bekende 
kunstenares Janny Jalving gewoond hebbende 
in Klijndijk. Daarom biedingen\inzet op deze 
tekening vanaf  € 150,00.

Kerk van Odoorn, Valtherweg 1, Odoorn 
Nadere informatie: Willem Mulder: 06-48 71 
74 75.

Poule-indeling Protos Weering 
zaalvoetbaltoernooi
Pittige loting voor Borger in eigen 
sporthal
Langzaam maar zeker maken de amateurvoetballers zich weer op voor het befaamde 
Protos Weering zaalvoetbaltoernooi. Ondertussen is er geloot voor de voorronde, 
die op dinsdag 27 december plaats zal vinden. Borger trof  het niet echt met de 
loting Het ontmoet in eigen hal (poule Q) namelijk Achilles 1894, Nieuw Buinen, 
Gasselternijveen en Buinen.

Valthermond speelt op 27 december in 
de Esdal hal in Emmen tegen Weerdinge, 
EHS’85, Drenthina en DVC’59. HOVC 
komt uit in poule R en zal gaan spelen in 
sporthal De Klabbe in Emmer-Compascuum. 
De ploeg van trainer Erik de Jong kruist de 

degens met MOVV, Sellingen, CEC en SC 
Roswinkel. Overige speeldata: vrijdag 30 
december kwartfinale, maandag 2 januari 
halve finale, woensdag 4 januari tussenronde 
en zaterdag 7 januari finale. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Intocht Sinterklaas in 2e Exloermond op 
zaterdag 19 november a.s.
Zaterdag 19 november a.s. zal de Sint met zijn Pieten, op uitnodiging van de 
Ondernemersvereniging De Exloermonden, een rondrit maken door 2e Exloermond.
Evenals vorig jaar trekken ze  op een vrolijk versierde pakjeswagen door het dorp en 
delen iets lekkers uit.

Rond 13.00 uur vertrekt de stoet bij het 
spoor {Musselkanaal} en rijden ze over het 
Zuiderdiep en vervolgen hun weg na de 
rotonde over het Zuiderdiep en slaan rechtsaf  
de Geert Teisstraat in. Hier houden ze een 
korte stop bij de speeltuin van Stichting 
Kinderparadijs. Verwachte aankomsttijd: 
13.30-14.00 uur. Daarna trekken ze over 
het Zuiderdiep richting De Witte Baron 
en gaan linksaf: Exloerkijl Zuid.  Ze rijden 
vervolgens de Kijlstraat in om een korte 

stop te maken bij speeltuin Kielhoukkie. 
Verwachte aankomsttijd: 14.30-15.00 uur. Via 
de Kijlstraat en Beene Dubbelboerstraat en 
het Zuiderdiep verlaat de Sint met zijn Pieten 
het dorp.

Tijdens de tussenstops bij de 
speeltuinverenigingen krijgen de kinderen de 
gelegenheid om op de foto te gaan met de 
Sint, en ook natuurlijk ook met de Pieten.

Zwemclub Borger verkoopt 14.000 
mandarijnen
 
Zwemclub Borger hield onlangs 
weer de bekende mandarijnenactie. 
Opnieuw gingen leden van de club 
– jong en oud- langs de deuren in 
Borger om maar zoveel mogelijk 
mandarijnen te verkopen.

En dat lukte, want in totaal slaagden 
de leden er in om liefst 14.0000 
mandarijnen te verkopen. Uiteraard 
is ZC Borger bijzonder blij met 
dit geweldige resultaat en is het 
de inwoners van Borger bijzonder 
erkentelijk. Met de opbrengst 
kunnen ook volgend jaar weer leuke 
activiteiten  door de zwemclub georganiseerd 
worden. Zeker is verder dat er ook volgend 

jaar weer een dergelijke actie gehouden zal 
worden.

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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TE HUUR!
GARAGEBOXEN

in Exloo, Valthermond 
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

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

Ook in 2022 opent Pakhuis 51 haar deuren! 
Deze keer aan Hoofdstraat 34 in Borger, beter bekend als de Dorpskerk! De 
voorbereidingen zijn in volle gang. En in de wandelgangen horen wij dat 
veel gezinnen al fanatiek speelgoed, spellen en boeken aan het uitzoeken 
zijn. 

Vorig jaar hebben we bijna 50 gezinnen 
blij kunnen maken met speelgoed 
van het pakhuis. Alle ouders mochten 
cadeautjes uitkiezen zodat ze met 
hun kinderen een onvergetelijke 
sinterklaasavond konden vieren. 
Om het compleet te maken kregen 
ouders chocomelk, slagroom en een 
banketstaaf  mee. En voor de kinderen 
was er nog een zakje pepernoten. De 
ouders moesten nog wel zelf  aan de slag 
om alles in te pakken… maar dat maakt 
de sinterklaasbeleving wel compleet!

Op woensdag 23 november, van 
13:00 uur tot 17:00 uur zijn de deuren 
van Pakhuis 51 open voor iedereen 
die speelgoed, spellen en boeken wil 
inleveren. Lever speelgoed en spellen in 
wat compleet is, wat heel is, en waarvan 
jij denkt: “Ja, dit is nog leuk om te 
krijgen!”  Het Pakhuisteam gaat die 
middag alles op leeftijd sorteren, zodat 
het winkelen voor de ouders net een 
beetje makkelijker wordt. 

Aan het einde van de week is de 
uitgifte van de cadeautjes. Wie kan zich 
aanmelden voor Pakhuis 51? Iedereen 
die in de gemeente Borger – Odoorn 
woont met een smalle beurs en kinderen 
van 0 – 12 jaar. Is het voor jou ook 
moeilijk om dit jaar iets extra’s voor jou 
kind(eren) te kopen en wil je ze toch 
een onvergetelijke Sinterklaasavond 
geven, meld je dan aan! Dit kan via 
de website www.pakhuis51.nl  Ken jij 
iemand die in aanmerking komt voor 
het Pakhuis 51, vertel hen dan over het 
Pakhuis en help ze eventueel mee met 
het aanmelden.

Pakhuis51
Hoofdstraat 34 Borger
www.pakhuis51.nl
info@pakhuis51.nl
Facebook: Pakhuis51

Ledenavond ‘Vrienden RTV Drenthe’ in Grolloo
In café Hofsteenge in Grolloo wordt op zaterdag 19 november een 
ledenavond van de ‘Vrienden van RTV Drenthe’ gehouden. De avond is 
toegankelijk voor leden maar ook voor niet-leden. 

Tijdens de avond staat er een optreden 
gepland van Duo Twee Voudt. De 
avond begint om 20.00 uur en je kunt 
vanaf  19.00 uur al bij Hofsteenge 
terecht. Het kleinkunstduo Twee Voudt 
bestaat uit Eddie Zinnemers en Rob 
Wilhelm.

Zij brengen op 19 november het 
programma ‘Jong Belegen’ en geven 
daarin hun visie op ouder worden en 
jong blijven. Het belooft in elk geval 
een avond vol humor te worden. 
Kaartjes voor de avond kosten voor 
leden acht euro, niet-leden betalen vier 

euro meer. Dit bedrag is inclusief  koffie 
en cake. 

Wil jij er bij zijn? Maak dan het bedrag 
over op rekeningnummer NL97RABO 
0124493998 ten name van Vrienden 
Omroep Drenthe en onder vermelding 
van ‘muziekmiddag 19 november 2022.  
Geef  ook je lidnummer door.

in Valthermond
Benefietconcert in d’Rentmeester voor 
oorlogsslachtoffers in Oekraïne
 
Het populaire en zeer succesvolle Trio Mandili, afkomstig uit Georgië, 
treedt voor het eerst op in Nederland en bezoekt ook d’Rentmeester! Het 
drietal zingt liederen over vrede en begeleiden zichzelf  op de chonguri, 
een driesnarig instrument lijkend op de Russische balalaika. Ze brengen 
hun teksten door nieuwe muziek te combineren met hun liefde voor de 
Georgische polyfone traditie in dialect.
 
De teksten van Trio Mandili 
benadrukken vrede. Helaas 
noodzakelijk, want Georgië weet maar 
al te goed wat oorlog met Rusland 
inhoudt. De Russische aanval op 
Oekraïne greep de groep zodanig aan, 
dat ze regelmatig benefietconcerten 
geeft, waarvan de opbrengst volledig 
naar behoeftige oorlogsslachtoffers uit 
Oekraïne gaat.
 
Op donderdag 24 november geeft 
de groep een benefietconcert in 
Valthermond, in d’Rentmeester. De 
stemmen van Mariam Kurasbediani, 
Tatuli Mgeladze en Tako Tsiklauri 
klinken alsof  ze gezamenlijk één 

stem vormen. De passie, energie en 
muzikaliteit spat ervan af  en Trio 
Mandili toont de onmiskenbare liefde 
voor hun nationale muziek. De naam 
verwijst ook naar hun thuisland 
Georgië: Mandili is een Georgische sjaal 
die door vrouwen wordt gedragen.
 
Trio Mandili bereikte in 2014 een 
miljoenenpubliek via hun YouTube-
sessies. Dat resulteerde in veel grote 
optredens in Oost-Europa. Het is dan 
ook erg bijzonder dat we ze voor hun 
eerste Nederlandse shows ook mogen 
verwelkomen in d’Rentmeester. Trio 
Mandili brengt die avond onvergetelijke 
nummers, vol van karakteristieke vocale 

harmonieën. Dit benefietconcert 
in Valthermond is een geweldige 
buitenkans om deze drie prachtige 
stemmen live te horen. De minimale 
donatie is 20 euro. Let op: Het aantal 
beschikbare plaatsen is beperkt. Bar gaat 
open vanaf  19:15, parkeren op eigen 
terrein. website www.drentmeester.nl

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36
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Open Kerk in Nieuw Buinen op 
Eeuwigheidszondag
Op zondag 20 november, Eeuwigheidszondag,  opent de kerk van de Protestantse 
gemeente van Nieuw Buinen de deuren van 14.00 – 15.00  uur.  Voor iedereen die een 
dierbare aan de dood verloren heeft geeft de kerk gelegenheid om stil te staan bij dit 
verlies.  De kerk is een plek waar je kunt herdenken. De Protestantse gemeente van 
Nieuw Buinen nodigt buurt- en dorpsgenoten, kortom iedereen, van harte uit om de 
kerk binnen te lopen en een kaarsje te branden voor een overleden geliefde. Neem 
gerust even plaats en luister naar orgelspel (Van Oeckelen 1879 rijksmonument). In de 
kerk zijn mensen aanwezig om u  de weg te wijzen, om uw vragen te beantwoorden of  
voor een gesprekje.

Eeuwigheidszondag, wat betekent het
In het gewone leven loopt het jaar van 1 
januari tot en met 31 december. Een kalender 
jaar. De kerk viert en beleeft het jaar van feest 
tot feest. Een kerkelijk jaar valt niet samen 
met een kalenderjaar. Zo is het op zondag 
20 november ‘Oudjaar’ in de kerk. Ook wel: 
laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het 
nieuwe kerkelijk jaar begint de zondag (27 
november) daarop met de adventsperiode van 
vier zondagen voor Kerst, het feest van de 
geboorte van Jezus Christus.

In één kerkelijk jaar staan christenen stil 
bij alle grote gebeurtenissen (Kerst, Pasen, 
Pinksteren, Hemelvaart) in het leven van 
Jezus Christus - de christelijke kerk bestaat 
dankzij hem.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar,  
ook wel Eeuwigheidszondag, gedenken we,  
in de kerkdienst  van 9.30 uur, de leden en de 
vrienden van de kerk die het afgelopen jaar 
zijn overleden. Hun namen worden genoemd 

en er wordt een speciaal voor hen gemaakte 
kaars aangestoken. Dan is er gelegenheid 
om een kaarsje aan te steken voor iemand in 
eigen familie en/of  vriendenkring.

Kerkdienst
In Nieuw-Buinen staat de kerk van de PKN 
midden in het dorp, aan de Kerklaan. Dat is 
hoe de Protestantse gemeente van Nieuw-
Buinen kerk wil zijn: kerk in en voor het 
dorp.  Buurt- en dorpsgenoten zijn van harte 
welkom en voel u vrij om een kerkdienst op 
zondagmorgen (9.30 uur) bij te wonen. Deze 
kunt u ook on-line meebeleven via internet 
kerkdienstgemist-Nieuw Buinen.

De kerk is een plek
waar je mensen

die je verloren bent
kunt herdenken

26 november is er kijkdag in Valthermond
Tractor & Werktuigen Museum
Jan Drenthe gaat een deel van de 
collectie verkopen
Jan Bastiaan Drenthe (1926) werd in 1939 op 13-jarige leeftijd opgenomen in 
het bedrijf  van zijn vader Arend Drenthe (1900-1977). Vanaf  1950 maakte het 
bedrijf  een enorme groei door vanwege de verkoop en reparatie van tractoren 
en landbouwmachines. De eerste tractoren kwamen vanwege het Marshallplan 
beschikbaar en binnen tien jaar had vrijwel elke Valthermondse boer een tractor.

Met de groei van het bedrijf  hield de 
bouw van nieuwe loodsen en opstallen 
gelijke tred en waren op den duur zo’n 25 
personeelsleden werkzaam bij firma Drenthe. 
Als gevolg van het wegkopen van personeel 
door de concurrentie eind jaren ’80, raakte 
het bedrijf  in een neerwaartse spiraal die in 
1994 tot sluiting leidde.

De voormalige smederij en werkplaats biedt 
al jaren onderdak aan een unieke verzameling 
McCormick-Deering / International 

Harvester / Farmall (IHC), waaronder 
tractoren, zelfbinders, combines, ploegen, 
maaimachines, stationaire motoren en antieke 
miniaturen. Door ruimtegebrek kunnen 
bij Tractor & Werktuigen Museum Jan 
Drenthe niet meer alle landbouwwerktuigen 
worden gehuisvest en tentoongesteld. 
Daarom wordt door middel van verkoop 
hiervoor een nieuwe bestemming gezocht. 
Op 26 november is er een kijkdag aan het 
Zuiderdiep 522 in Valthermond.

Reuma Inspiratie Avond bij UMCG
Voor mensen met reumatoïde artritis of  een andere ontstekingsziekte zoals artritis 
psoriatica of  axiale spondyloartritis organiseert het UMCG samen met de Nationale 
Vereniging ReumaZorg Nederland woensdag 23 november van 18.30 tot 20.00 uur een 
Reuma Inspiratie Avond Webinar.

Reumatoloog dr. Niels van der Geest van het 
Groninger ziekenhuis vertelt wat het laatste 
nieuws is op het gebied van behandelingen. 
Nienke Dekkinga, consulent seksuele 
gezondheid, legt uit wat de invloed is van 
reuma op liefde en seksualiteit en geeft 
waardevolle tips en advies. 

Bas Hilberdink, fysiotherapeut bij 
PCRR Hilberdink, en Jobjan Blonk, 
bewegingswetenschapper en vitaliteitscoach, 

laten zien hoe men, ondanks reuma, toch 
goed én verantwoord in beweging kan blijven. 
Tijdens het webinar kunnen deelnemers 
online vragen stellen. Deze worden tijdens 
het webinar beantwoord door de sprekers 
en door reumatoloog Martha Leijsma en 
verpleegkundig specialist Belia Hollander, 
beiden werkzaam in het UMCG. 

Aanmelden kan via 
aanmelding@reumazorgnederland.nl.

Adverteren in Week in Week uit?
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De Treffer ‘16
Vrijdag 18 november 2022     
19:30  EHS’85 VR30+1  De Treffer ‘16 VR30+1  
20:00  De Treffer ‘16 VR30+1  SJO NWVV/Titan VR30+1
20:30  Musselkanaal VR30+1  De Treffer ‘16 VR30+1  
21:00  De Treffer ‘16 VR30+1  KSC VR30+1  Sportpark

Zaterdag 19 november 2022     
10:30  ST Pesse/Wijster MO17-1 de Treffer ‘16 MO17-1 (9-tal)
10:45  Drenthina JO10-1JM  De Treffer ‘16 JO10-1  
12:45  Bargeres JO15-1  De Treffer ‘16 JO15-1  

Zondag 20 november 2022     
10:00  SPW 3  De Treffer ‘16 2  
14:00  De Treffer ‘16 1  SVBC 1

Clubnieuws

sv Borger
Vrijdag 18 november 2022  
Heren 45+ spelen in Gasselternijveen  
19:30 Gasselternyveen 45+1 Borger 45+1
20:30 Borger 45+1 VKW 45+1
20:00 Buinerveen 45+1 Borger 45+1
21:30 LEO (Loon) 45+1 Borger 45+1
Vrouwen spelen in Stadskanaal Sportpark Julianastraat 
19:30 Borger VR18+1 SJO ZVC ‘14 VR18+1
21:00 Borger VR18+1 Buinen VR18+1
20:30 Buinerveen VR18+1 Borger VR18+1
21:30 SJS VR18+1 Borger VR18+1

Zaterdag 19 november 2022  
09:00 Borger JO13-1 SJS JO13-1JM
09:00 Borger JO11-2 Nieuw Buinen JO11-1
09:00 Borger JO8-2 Pekelder Boys JO8-1JM
10:30 Borger JO19-1 HSC JO19-1
11:00 Borger JO15-2 WKE ‘16 JO15-1
11:30 Borger JO17-1 LEO (Loon) JO17-1
11:30 Borger JO11-1 Raptim JO11-1
08:45 Stadskanaal JO11-3 Borger JO11-4
09:00 ST Gieten/Eext  JO11-2JM Borger JO11-3JM
09:00 ST Gieten/Eext  JO9-1JM Borger JO9-1
09:00 SJS JO8-1 Borger JO8-1
09:00 Sweel MO15-1 Borger MO15-1
10:45 Wildervank JO17-4JM Borger JO17-2
10:45 DZOH JO15-2 Borger JO15-1
10:45 Ter Apel ‘96 FC JO13-1 Borger JO13-2
14:30 Hoogeveen 1 Borger 1

Dinsdag 22 november 2022  
19:00 Borger MO15-1 Noordster MO15-1

ZVV Borger
Vrijdag 18 november
Zvv Borger 1 Westerkwartier 1 19.45 uur
Hodo 1  zvv Borger 2 21.00 uur
Ltc 5 zvv Borger 3 19.00 uur 

vv HOVC
Vrijdag 18 november 
19.30 HOC Vr30+1 Nieuw Buinen Vr30+2
20.00 Valthermond Vr30+1 HOC Vr30+1
20.30 HOVC Vr30+1 Sweel Vr30+1
21.30 Sp Roswinkel Vr30+1 HOC Vr30+1
20.00 Nieuw Balinge 45+1 HOVC 45+1
20.30 HOC 45+1 Witteveense Boys’87 45+1
21.00 Sweel 45+1 HOVC 45+1
21.30 HOVC 45+1 SCN 45+1
  
Zaterdag 19 november 
9.00 HOVC JO10-1 Fc Ter Apel’96 JO10-1
9.00 HOVC JO8-1JM DZOH JO8-3
9.00 Fc Klazienaveen JO11-3 HOVC JO11-1JM
9.00 Fc Ter  Apel’96 JO9-2JM HOVC JO9-1JM
9.00 Fc Ter  Apel’96 JO15-2 HOVC JO15-2JM
10.30 HOVC JO12-1JM Stadskanaal JO12-1
11.00 HOVC JO13-1 SJO Fc Meerdijk JO13-1
12.00 Nieuw Buinen JO12-2 HOVC JO12-2JM
13.00 VKW JO17-1 HOVC JO17-1
14.00 HOVC JO19-1 SJO Dalen/ DSC’65 JO19-1
  
Zondag 13 november 
10.00 HOVC 5 Zwartemeerse Boys 3
10.00 HOVC 7 ZNC 2
14.00 HOVC 1 ASVB 1

vv Gieten
Vrijdag 18 november 
19:30  Gieten 35+1  Zuidlaarderveen 35+1  
20:30  Annen 35+1  Gieten 35+1  
21:00  Gieten 35+1  FC Zuidlaren 35+2  
21:00  REUZ 5  Gieten 3  
21:00  ZZVV 1  Gieten 2  
21:30 Tynaarlo 35+1 Gieten 35+1

Zaterdag 19 november
08:45  Stadskanaal JO11-2  Gieten/Eext JO11-1JM  
09:00  Gieten/Eext JO11-2JM  Borger JO11-3JM  
09:00  Gieten/Eext JO10-1JM  LEO JO10-3  
09:00  Gieten/Eext JO9-1JM  Borger JO9-1  
09:00  Gieten/Eext JO8-1JM  LEO JO8-2  
09:00  Be Quick 1887 JO7 Rood  Gieten/Eext JO7-1JM  
09:00  CEC JO8-1  Gieten/Eext JO8-2JM  
09:00  ZVC ‘14 JO8-1  Gieten JO8-3  
09:20  Actief  JO7-1  Gieten/Eext JO7-1JM  
09:40  Gieten/Eext JO7-1JM  Zuidlaren JO7-2  
10:30  Gieten/Eext JO13-1JM  Rolder Boys JO13-1  
10:30  Gieten/Eext JO14-1JM  Pekelder Boys JO14-1JM  
10:30  HS’88 JO15-1JM  Gieten/Eext JO15-1  
10:45  Beilen JO13-2JM  Gieten/Eext JO13-2JM  
10:45  Ter Apel ‘96 JO17-1  Gieten/Eext JO17-1JM  
12:30  Gieten/Eext JO17-2  Noordster JO17-1  
12:30  Gieten/Eext JO15-2JM  BSVV JO15-1  
12:30  Veendam 1894 JO19-1  Gieten/Eext JO19-2  
12:30  Zuidlaren JO9-3  Gieten/Eext JO9-2JM  
14:30 Gieten/Eext JO19-1 WVV JO19-1

Zondag 20 november
10:00  Gieten 4  Asser Boys 3  
11:00  Gomos 2  Gieten 2  
14:00 vv Gieten Westerwolde 1

Dinsdag 22 november
21:00 Gieten 2 Zaal REUZ 3
 
Woensdag 23 november
20:00  vv Gieten  d’ Olde Veste’54

vv Gasselternijveen
Vrijdag 18 november 2022
Borger VR18+1  SJO ZVC ‘14 VR18+1  19:30
SJO ZVC ‘14 VR18+1  Buinerveen VR18+1  20:00
Buinen VR18+1  SJO ZVC ‘14 VR18+1  20:30
SJO ZVC ‘14 VR18+1  SJS VR18+1  21:00
SETA 35+1  Gasselternyveen 35+1  19:30
Gasselternyveen 35+1  Onstwedder Boys 35+1  20:00
SJS 35+1  Gasselternyveen 35+1  20:30
Gasselternyveen 35+1  Pekelder Boys 35+1  21:00

Zaterdag 19 november 2022
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM  Drenthina JO12-3JM  09:00
SJO ZVC ‘14 JO14-1  BNC JO14-1  11:00
Heiligerlee JO9-2  SJO ZVC ‘14 JO9-2  09:30
SJO ZVC’14 JO17-1  FC Zuidlaren JO17-2  09:00
SJO ZVC ‘14 JO8-1  Gieten JO8-3  09:00
SJO ZVC ‘14 JO11-2  HS’88 JO11-2  11:00
SJO WNBC ‘09 JO13-1J  SJO ZVC ‘14 JO13-1JM  08:30
ZNC JO15-1  SJO ZVC ‘14 JO15-1  10:30
SJO ZVC ‘14 JO8-2  Annen JO8-2JM  09:00
SJO ZVC ‘14 JO11-1  SJO BBC JO11-1JM  09:00
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM  Ter Apel ‘96 FC JO9-1  10:00
SJO ZVC ‘14 JO10-1  LEO (Loon) JO10-2  11:00
Musselkanaal JO19-1  SJO ZVC ‘14 JO19-1  14:00

Zondag 20 november 2022
Gasselternyveen 1  Ter Apel ‘96 FC 1  14:00
Gasselternyveen 4  Bareveld 3  10:00
LEO (Loon) 2  Gasselternyveen 2  12:00

Buinen verliest topper tegen EHS’85 met ruime cijfers
Buinen verloor zondag op eigen veld met liefst 7-0 van koploper EHS’85. Daardoor weet Buinen weer wat 
verliezen is. ‘Ik moet zeggen dat EHS’85 een goede ploeg is met op alle posities goede spelers. Wij speelden 
op een bepaald moment nog maar met twee jongens die op hun eigen positie stonden. Maar dan nog, een 7-0 
nederlaag is gewoon niet goed’, zegt trainer Gert Bijker.

Kans Milan Beijering
In de eerste helft deden beide ploegen nog niet zoveel voor 
elkaar onder. De gasten kwamen via Daniel Camies wel op 
een 1-0 voorsprong. Pal voor de rust echter, kreeg Buinen 
de kans op de gelijkmaker. De kans was echter niet aan 
Milan Beijering besteed. ‘In de rust moest ik twee van mijn 

dragende spelers wisselen, waaronder Bram Komduur’, zei 
Bijker. En dat was na de rust te zien. Buinen probeerde het 
wel, maar moest lijdzaam toezien hoe de gasten de score 
gemakkelijk opvoerden. Na een uur voetbal tekende Jeroen 
Smit voor de 0-2 en niet veel later was het duel na de 0-3 van 
Richard Fuhler helemaal gespeeld.

Slachtbank
Buinen liet zich in het vervolg van de wedstrijd gewillig 
naar de slachtbank leiden. Via opnieuw Camies werd het 
0-4 en Patrick Eberhardt maakte zes minuten voor tijd de 
0-5. Richard Fuhler tenslotte, bepaalde met twee puntgave 
treffers de eindstand op 0-7. In zak en as zat echter niemand 
in Buinen.  
‘In de breedte blijken we nog niet goed genoeg. IK had 
jongens op de bank vanuit de JO17, terwijl EHS’84 vier 
spelers op de bank had zitten die vorig seizoen alles gespeeld 
hebben. Dat maakte zondag het verschil, al hadden we 
natuurlijk niet met 7-0 mogen verliezen’, analyseerde Bijker.

Bram Komduur
Zoals gezegd viel Bram Komduur in de rust uit met een 
blessure. ‘Ik heb echter goede hoop dat hij er volgende 
week tegen Smilde’94 wel weer bij kan zijn’, zegt Bijker. 
‘Het is voor ons gewoon mooi dat we bovenin de vierde 
klasse meedoen. De saamhorigheid is groot en zo hebben 
we samen de nederlaag ook geaccepteerd. Het is een cliché, 
maar je wint samen en je verliest samen.’ Overigens lijkt het 
er op dat Buinen ook volgend seizoen met trainer Bijker 
verder wil. ‘ Laat ik het zo zeggen, ik denk dat er binnenkort 
wel nieuws te melden is’, zegt de succesvolle trainer. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Opnieuw ruime nederlaag 
voor Buinerveen
Het wilt dit seizoen nog niet zo vlotten met de 
voetballers van Buinerveen. Nadat vorige week al ruim 
verloren werd van koploper EHS’85 (5-1) werd de ploeg 
van trainer Willy Kral nu op eigen terrein weggevaagd 
door Smilde’94 (0-5). Na een ruim half  uur was het duel 
feitelijk al gespeeld, toen namelijk stond het al 3-0 voor 
de veel betere bezoekers.

Hoewel Buinerveen ongetwijfeld met goede bedoelingen aan 
het duel begon, waren het de gasten die de lakens uitdeelden 
Na een klein kwartier opende Stefan Klok de score. Een 
kwartier later herhaalde Klok dit en nog eens drie minuten 
later werd het 0-3 door een doelpunt van Rik Koers. Na 
de thee probeerde Buinerveen het wel. Echt levensgrote 
kansen leverde dat echter niet op. Na een uur voetbal gooide 
opnieuw Koers de wedstrijd definitief  in het slot: 0-4. Tin 
minuten voor tijd maakte Koers ook zijn derde treffer van de 
middag om zo de eindstand op 0-5 te bepalen. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Gieterveen koploper 
na ruime zege op 
Bellingwolde
Wie had dat gedacht? Gieterveen is de eclatante 4-0 
zege op Bellingwolde koploper van de vierde klasse. 
Het heeft weliswaar net zoveel punten als Veelerveen, 
op basis van een beter doelsaldo staat Gieterveen aan 
kop van de ranglijst.

Gieterveen overklaste Bellingwolde vooral in de eerste helft. 
Na drie kwartier eenzijdig voetbal stond er dan ook een 3-0 
voorsprong op het scorebord. De openingstreffer kwam op 
naam van Wilte Nijhuis. Hij scoorde knap uit de draai na 
een ingooi: 1-0. Niet veel later verdubbelde de ontketende 
thuisclub de score. Nu scoorde Bidjoy Ramcharan met een 
knappe kopbal. Een afstandsschot van opnieuw Nijhuis 
bepaalde de ruststand op 3-0. En met die tussenstand 
mochten de bezoekers beslist niet klagen. Na de rust nam 
Gieterveen wat gas terug. Hoewel het wel de bovenliggende 
partij bleef, kon het thuispubliek na de rust slechts één keer 
juichen, Sjoerd Mink bepaalde met een knap afstandsschot 
de eindstand op 4-0. (Week in Week uit/Vincent Muskee)
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vv Buinerveen
Vrijdag 18 november   
Heren 7 Tegen 7 Te Gasselternijveen 
VKW 45+ Buinerveen 45+ 19.30 uur
Buinerveen 45+ Borger 45+ 20.00 uur
LEO(Loon) 45+ Buinerveen 45+ 20.30 uur
Buinerveen 45+ Gasselternijveen 45+ 21.00 uur 
Dames 7 Tegen 7 Te Stadskanaal 
Buinerveen VR SJS VR 19.30 uur
ZVC’14 VR Buinerveen VR 20.00 uur
Buinerveen VR Borger VR 20.30 uur
Buinen Vr Buinerveen VR 21.30 uur
  
Zaterdag 19 November  
BBC JO 17-1 Ter Apel ’96 JO 17-2 10.30 uur
Drenthina JO 13-2 BBC JO 13-1 12.00 uur
ZVC ’14 JO 11-1 BBC JO 11-1 09.00 uur
BBC JO 10-1 SJS JO 10-2 09.00 uur
BBC JO 08-1 Stadskanaal JO 08-1 09.00 uur
Wedde JO 07-1 BBC JO 07-1 10.30 uur
BBC JO 07-2 VKW JO 07-1 10.20 uur
  
Zondag 20 November  
KSC 1  Buinerveen 1 14.00 uur
Noordster 3 Buinerveen 2 10.00 uur
Buinerveen 3 HSC 2 10.00 uur
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* Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Suzuki Private Lease, 60 mnd, 10.000 km/
jaar, wegenbelasting in provincie Gelderland, BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken 
bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage en gewicht • Meerkilometerprijs 
varieert tussen € 0,03 en € 0,19 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte • Toetsing en 
registratie BKR • Onder voorbehoud van acceptatie • Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

SUZUKI 
S-CROSS
SMART HYBRID 

€399,-
PRIVATE LEASE
V.A. P/M

€28.835,-
V.A.

Gemiddeld brandstofverbruik volgens 
de WLTP testmethodiek Euro 6-norm 
EC 2018/1832AP: 5,2 - 5,9 l/100 km; 
19,2 - 16,9 km/l; CO2-uitstoot: 
118 - 133 g/km.

Nu ook als Full Hybrid.
Deze hybride lijn is nog zuiniger. De Full Hybrid aandrij� ijn kiest, afhankelijk van 
de rij-omstandigheden, tussen de elektromotor, de verbrandingsmotor of beide 
tegelijk. Bij lage snelheden rijd je elektrisch, bij hoge op brandstof. En wil je 
krachtig accelereren? Dan worden beide motoren gecombineerd. Opladen is 
niet nodig, de Full Hybrid laadt net als de Smart Hybrid zichzelf op.

Geniet van de herfst door het panoramadak van de nieuwe S-Cross. De SUV met een 
stoer design en luxe uitstraling, heerlijk. De Smart Hybrid techniek zorgt voor een 
combinatie van kracht en ef� ciency. Dat is zuinig en je rijdt moeiteloos over onverharde 
weggetjes bedekt met bladeren. Twee e-bikes achterop? Tuurlijk! Met een kogeldruk 
tot 75KG geen enkel probleem. Je gaat altijd veilig op weg, het Suzuki Safety System 
Pro zorgt daarvoor. En het Suzuki Media Display maakt met iedere rit de glimlach nog 
breder. Met z’n allen breeduit in het ruime interieur en met 1230 liter laadruimte op 
pad. Kom maar op met die avontuurlijke activiteiten. Genieten begint bij ons in de 
showroom. Of plan gelijk een proefrit en voel de nieuwe S-Cross aan de tand.

De zuinige Suzuki S-Cross voor onvergetelijke roadtrips.

NU OOK ALS 
1.5 FULL 
HYBRID 
AUTOMAAT

Kom snel langs bij Autobedrijf Van Boven Emmen
Phileas Foggstraat 10 · 7821 AK Emmen · Tel 0591-618128 · www.van-boven.nl
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Valthermond overklast Helpman in de 
eerste helft
Wie houdt Valthermond dit seizoen nog van de titel af ? De vraag kan zo 
langzamerhand wel gesteld worden. Valthermond blijft namelijk gewoon winnen, 
terwijl concurrenten als Forward en Annen punten blijven morsen. Zondag was 
Valthermond zelf  te sterk voor een andere hoogvlieger, Helpman. Het verschil werd in 
de eerste helft gemaakt. ‘We speelden voor de rust heel erg goed. Zij wisten niet waar 
ze het zoeken moesten en de 3-0 tussenstand bij rust was dan ook dikverdiend’, zei 
trainer Kenny Koning.

Drie goals Erik Jan Veerbeek
Binnen een kwartier stond het al 2-0 voor 
Valthermond. Erik Jan Veerbeek opende de 
score na negen minuten, zes minuten later 
verdubbelde Yordi van der Laan de marge: 
2-0. Nog binnen een haf  uur stond het 3-0 
en opnieuw was routinier Erik Jan Veerbeek 
de maker. Helpman tapte na de rust wel uit 
een ander vaatje. Via Kevin Hofman kwam 
het dan ook op 3-1. ‘Daarna kregen ze nog 
een aardige kans op de 3-2’, zei Koning. In 
het vervolg kwam de thuisclub niet meer 

in de problemen. Negen minuten voor 
tijd bepaalde wie anders dan Veerbeek de 
eindstand op 4-1.

Hekkensluiter Noordster
Valthermond speelt zondag tegen 
hekkensluiter Noordster. ‘Die wedstrijd 
moeten we winnen. Ik woon zelf  in Oude 
Pekela en ik ben er zelfs trainer van O8. Ik 
wil na die wedstrijd nog wel door het dorp 
kunnen’, lacht Koning. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

GKC ziet VIOS in slotfase langszij komen 
in Gasselte
Op sportpark Hoogte der Heide in Gasselte deelden thuisclub GKC en VIOS de 
punten: 2-2. Heel lang leek de ploeg van trainer Gert Sterken met de volle winst aan 
de haal te gaan Twee minuten voor tijd kwamen de bezoekers echter alsnog langszij. 
Door de remise bekleedt GKC op dit moment de vijfde positie. De achterstand op 
koploper SVBC is echter slechts drie punten.

Grieto Korthuis
Het duel tussen GKC en VIOS ging eigenlijk 
negentig minuten gelijk op. Voor de rust 
wisten beide ploegen ondanks een aantal 
goede kansen niet te scoren. Pas na een 
uur voetbal werd de ban gebroken, toen de 
bezoekers op een 1-0 voorsprong kwamen. 
Vrijwel meteen na de aftrap trok GKC de 
stand echter weer gelijk. Wie anders dan 
Grieto Korthuis tekende voor de verdiende 

gelijkmaker. Diezelfde Korthuis liet tien 
minuten voor tijd ook zijn zesde goal van 
het seizoen aantekenen: 2-1. GKC werd 
vervolgens terug gedrukt en leek de zege 
over de streep te trekken. Dit lukte tot de 
voorlaatste minuut. Toen wisten de bezoekers 
alsnog en gezien het wedstrijdbeeld ook 
wel terecht op gelijke hoogte te komen: 2-2.  
(Week in Week uit/ Vincent Muskee)

Ook oogblessure voor Alwin Engelkes
Nieuw Buinen pakt punt maar verliest 
doelman Marcel Waarsing met 
enkelbreuk

Nieuw Buinen pakte zondag een punt tegen runner-up Sweel: 1-1. Echt veel vreugde 
was er na afloop echter niet. Dat had alles te maken met de zware blessure die 
doelman Marcel Waarsing al in de eerste helft opliep, toen hij bij ene poging om een 
doelpunt te voorkomen met zijn voet in het gras bleef  haken. Na onderzoek in het 
ziekenhuis bleek dat de doelman zijn enkel had gebroken. ‘Marcel gaat eerst zes 
weken in het gips. Die zijn we dus voorlopig dus wel even kwijt’, zegt trainer Hindrik 
Snijders. Nick Potze, doelman van JO19, verving Waarsing overigens prima.

Blessures Waarsing en Engelkes
Ook Alwin Engelkes viel al in de eerste helft 
uit met een ogenschijnlijk zware blessure. 
Engelkes leverde de assist op de 1-0 van Mike 
Schipper, maar kwam daarbij in botsing met 
een tegenstander. Een oogblessure was het 
gevolg. ‘Ook Alwin is naar het ziekenhuis 
gegaan. Hij zag niets meer aan één oog. Zoals 
het er nu uitziet komt het zicht echter binnen 
drie, vier dagen weer terug. Maar dat is nog 
wel even afwachten natuurlijk’, zegt trainer 
Snijders.

Doelpunt Schipper
Nieuw Buinen stond na 45 minuten met 1-0 
voor. Het doelpunt kwam op naam van Mike 
Schipper. ‘In de eerste helft stonden we goed. 

We gaven nagenoeg niets weg en kregen een 
aantal leuke kansen’, zag Snijders. Ook na 
de rust speelde Nieuw Buinen energiek. Uit 
een strafschop kwam de thuisclub echter 
alsnog langszij: 1-1. In de slotfase leek Nieuw 
Buinen de winnende treffer te scoren. Deze 
treffer werd echter vanwege buitenspel 
geannuleerd. ‘We zitten er steeds dichtbij. 
In deze klasse kan echt iedereen van elkaar 
winnen, zoveel is wel duidelijk. Het is echter 
wel zaak dat wij een keer winnen. Dat we ons 
zelf  gaan belonen voor  de inzet op zondag 
en tijdens de trainingen,Als we 100 procent 
zijn, kunnen we het iedereen lastig maken. 
Zijn we dat niet, dan kunnen we ook van 
iedereen verliezen.’ (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

ZVV Borger wint in slotseconde van 
koploper Reuz
ZVV Borger won vrijdagavond met 4-5 van koploper Reuz.  De zege kreeg pas in de 
slotseconde gestalte. Uitblinkers aan de zijde van de mannen van Mark Lubbers en 
Harry Tiesing waren zonder twijfel Dion van der Laan en Bram Komduur.

Laatstgenoemde scoorde drie keer. ZVV 
Borger had het moeilijk in de eerste helft. 
Reuz was de betere ploeg en stond na een 
helft dan ook verdiend met 1-0 voor. Na de 
rust ging het veel beter en was sprake van een 
gelijkopgaande wedstrijd.  Reuz nam wel een 
2-0 voorsprong, meteen daarna verkleinde 
Dion van der Laan de marge naar 2-1.

Bram Komduur maakte vervolgens de 
gelijkmaker: 2-2. Weer kwam Reuz echter op 
voorsprong, maar opnieuw had ZVV Borger 
via Dion van der Laan het antwoord klaar: 

3-3. Via Komduur kwamen de gasten zelfs 
op een 4-3 voorsprong. Reuz ging vervolgens 
met een vliegende keep spelen en dat leverde 
de gelijkmaker op. Na de 4-4 bleef  de 
thuisclub met een extra veldspeler spelen en 
dat brak ze uiteindelijk op. Dion van der Laan 
onderschepte een bal en bracht Komduur 
in stelling, die in de slotseconde de 4-5 
aantekende. ZVV Borger speelt vrijdagavond 
in de Koel in Borger tegen Westerkwartier. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Zwaarbevochten overwinning Borger  
op Hollandscheveld

Na het zwakke optreden van Borger vorige week tegen WVV leken de 
groenhemden afgelopen zaterdag opnieuw op een nederlaag af  te stevenen. Een 
scheidsrechterswissel in de slotfase leidde een hectische slotfase in waarin Borger het 
duel volledig wist te kantelen. Gezien de kansenverhouding over negentig minuten 
niet verdiend, maar niemand in Borger die het daar nog over heeft.

Op een zonovergoten sportpark de Drift was 
het in de beginfase aftasten van beide kanten. 
Hollandscheveld had de bal, maar creëerde 
geen kansen. Borger was daarentegen in 
balbezit heel slordig, waardoor het geen 
grip kreeg op de wedstrijd. Het gevaar van 
Hollandscheveld kwam voornamelijk uit de 
vele corners die het kreeg. Uit een van die 
corners werd in de 40e minuut uit het niets 
gescoord. De bal bleef  in de doelmond 
hangen en werd eenvoudig binnengeschoten 
door middenvelder Jan Hagen. Na de thee 
veranderde er aanvankelijk niet veel aan het 
spelbeeld, Borger maakte een machteloze 
indruk en kwam niet tot kansen. Rond de 
60e minuut wisselde trainer Arne Joling twee 
keer (Ruben de Valk en Bas Kaspers kwamen 
in de ploeg voor Luuk Kenter en Melvin 
Ottens) en werd tevens het sein gegeven 
voor een offensievere speelwijze. Er werd 
met veel meer druk naar voren gespeeld 
maar de grote kansen waren nog steeds voor 
Hollandscheveld. Een voorzet werd voor 
open doel gemist en even later speelde Borger 
doelman Edwin Haandrikman de bal in de 
voeten van de spits, die de bal opzij legde 
waarna Haandrikman zijn fout wist goed te 
maken.

Scheidsrechter Smit kreeg halverwege de 
tweede helft een blessure aan zijn hamstring. 
Na enige verzorging probeerde hij het nog 
maar in de 79e minuut moest hij afhaken. 
Geluk bij een ongeluk was dat scheidsrechter 
Wigchers als toeschouwer aanwezig was 
bij de wedstrijd van Jong Borger die op het 

naastgelegen veld werd gespeeld. Hij zou 
eerder op de middag een wedstrijd fluiten 
bij de jeugd van FC Groningen, maar deze 
was op het laatste moment afgelast. Na 
oponthoud van 15 minuten werd er verder 
gespeeld en bij de eerste de beste aanval 
van Borger was het gelijk raak. Uit een 
voorzet vanaf  links wist Hendrik Gustin 
van dichtbij raak te koppen. Er volgde een 
fase waarin beide ploegen opportunistisch 
gingen spelen waarbij door beide ploegen de 
lange bal werd gehanteerd. De grootste kans 
was voor Hollandscheveld in de blessuretijd 
. Na verdediger Tim Speelman een bal 
onder zijn voet door liet lopen kon de spits 
van Hollandscheveld alleen op doelman 
Haandrikman af, deze keerde de inzet en de 
rebound werd hoog over geschoten. Bij de 
volgende aanval van Borger was het wel weer 
raak. Ruben de Valk werd voor de keeper 
gezet en rondde overtuigend af. Vlak daarna 
floot scheidsrechter Wigchers voor het laatst 
en daardoor bleven de punten in Borger.

Dankzij deze overwinning klimt Borger een 
plaatsje op de ranglijst. De huidige achtste 
plaats zou op het eind van de competitie 
een veilige plaats betekenen. Het spel van 
Borger zal echter wel beter moeten want de 
ploegen staan in deze klasse nog steeds erg 
dicht bij elkaar. Volgende week wacht een 
lastige uitwedstrijd tegen Hoogeveen, dat 
afgelopen weekend in de topper tegen ZZVV 
met 3-0 aan het kortste eind trok. (Foto: Alle 
Oldenbeuving) 
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Gasselternijveen pakt punt bij Titan
Na ene aantal nederlagen op rij wist Gasselternijveen zondag eindelijk weer eens een 
punt te pakken. De uitwedstrijd tegen Titan leverde de ploeg van trainer Johan Hollen 
namelijk een 2-2 gelijkspel op. En hoewel de gelijkmaker namens de roodhemden pas 
in de slotminuut te noteren viel, was de remise over negentig minuten voetbal bezien 
wel terecht.

Trainer Johan Hollen bevond zich op bekend 
terrein. De oefenmeester is zoals bekend 
ook trainer van NWVV, dat op hetzelfde 
complex speelt als Titan. Wellicht dat de 
bezoekers daarom wel vol vertrouwen aan de 
wedstrijd begonnen. Via Quinten Knol kwam 
Gasselternijveen niet onverdiend op  een 1-0 
voorsprong. Vervolgens echter liet topscorer 
Harm Jan Moesker van Titan zijn klasse weer 
eens zien. Eerst was hij verantwoordelijk 

voor de gelijkmaker, om twintig minuten 
voor tijd ook de 2-1 te scoren. Nieveen zette 
vervolgens alles op alles. Het ging meer 
risico’s nemen om zo alsnog de gelijkmaker 
te forceren. De risicovolle speelwijze werd 
beloond. In de negentigste minuut namelijk 
bepaalde opnieuw Quinten Knol de 
eindstand op 2-2. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Gieten verliest ook van Groninger Boys
De onderlinge verschillende zijn klein in de derde klasse C van het zondagvoetbal. 
Dat merkt ook Gieten. Nadat vorige week al met het kleinst mogelijke verschil 
verloren werd van SVZ (3-2), ging de ploeg van trainer Bas Nibbelke zondagmiddag 
in Groningen nipt onderuit tegen Groninger Boys: 2-1.

Gezien de gehele wedstrijd hadden de gasten 
wel een punt verdiend. Door de nieuwe 
nederlaag is Gieten wel afgezakt naar de 
zevende plaats op de ranglijst ondertussen. 
Hoewel de krachtsverschillen miniem waren, 
wist de thuisclub wel een 2-0 voorsprong te 
nemen. De treffers kwamen van de voeten 

van Earl Perre en Justin Bos: 2-0. Gieten 
probeerde het daarna wel. Het kreeg zeker 
ook wel kansen. Uiteindelijk wist alleen Bas 
Alting het net namens de gasten te vinden: 
2-1. De tijd die daarna resteerde was tekort 
om de gelijkmaker nog te forceren. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Uitslagen Bridgeclub Welzijn Ouderen 
Borger
De Uitslag van 11 Nov 2022 in het Hunzehuys te Borger.

A Lijn:
1e plaats: Jenny Galetzka & Angela Huyg  60,33%                                                                                                          
2e plaats Lammy Kinds & Ina Prins  59,48%
3e plaats: Rieky Zinger & Leo Hake  58,75%
4e plaats: Minie Speelman & Anneke Super  52,24%

B Lijn
1e plaats: Gre Beerta & Geertje Spiekman  66,67%
2e plaats:     Geert Boekholt & Tinus Zinger  61,98%
3e plaats:          Annie Dries & Fiena Wolf   55,73%
4e plaats:          Fenny Bruins & Gerrit Bruins  54,69%             

Wilt U ook gezellig een middag Bridgen?  U bent van harte welkom. We spelen in 2 Lijnen 
A en B. We spelen iedere vrijdagmiddag  van 13.00 uur tot 16.30 uur in het Hunzehuys te 
Borger. Onze contributie is €18,-  per jaar. Zou u meer willen weten van onze club of  wilt u 
zich aanmelden neem dan kontakt op met een van  het bestuur: Jantje Boelema Tel 0599-21 
25 25  , Henk Tewis Tel 0599-23 64 08 of  Rieky Zinger Tel 06 83 57 49 15 of  0599-23 80 30.

Uitslagen Bridgeclub DES 1 in Odoorn
De uitslagen van de gehele eerste ronde luidt:
1e hrn  De Leeuw&Van Veen met een gemiddelde van 56,47%
2e hrn  Van Beusekom&Trip met een gemiddelde van  55,68%
3e dms  Baard&Feringa met een gemiddelde van   53,90%

De uitslagen van de 5e zitting van de eerste ronde, gespeeld op 10 november jl.
in Hotel de Oringer Marke, luidt:
1e   Ruud van Beusekom - Alle Trip  62,61%
2e   Alice Folkerts - Ruud van de Berg  62,53%
3e   Lieneke Lammers - Jantje Ziengs  59,64%
4e   Luuk Duisterhout - Herman Meppelink 56,55%
5e   Gezinus de Leeuw - Hendrik van Veen 55,73%

Uitslagen Bridgeclub Borger
 
Maandag 7 november A-lijn
1 Ellen Roeper & Johannes Sijbom
2 Ans de Jong & Sicco de Jong
3 Edith van Bruggen & Ina Copier
 
B-lijn
1 Lydia Wind & Evert Wind
2 Gerard Arends & Willy Arends
3 Hans van Bruggen & Els Mikkers
 
Dinsdag 8 november A-lijn
1 Date Keuning & Gezinus de Leeuw
2 Leny Blaauw & Yda Klompsma
3 Jan Dijk & Geert Joosten
 

B-lijn
1 Henk Scheper & Janny Scheper
2 Geert Everts & Marry Everts
2 Yvonne Popma & Wim Karsies
 
C-lijn
1 Gré Beerta & Roelie Bouwknegt
2 Lukas Weitering & Rika Weitering
3 Greetje Lunshof  & Herman Meppelink
 
Donderdag 10 november
1 Willie Spijkerman & Roelie Wesseling
2 Mans Meinders & Roelof  Jans
3 Lien Verstoep & Johannes Sijbom
4 Fenny Brouwer & Han Brouwer
5 Herman Akkerman & Else Bos

Eron Alberts uit Nieuw-Buinen; voetballer 
én entertainer       ‘Kom op Eron, even zingen!’

Het is zo’n beetje vaste prik aan het worden. Wanneer Eron Alberts (18) op een feestje 
of  verjaardag komt, dan komt vanzelf  de opmerking ‘kom op Eron, even zingen’. 
En dat doet hij dan. Want behalve dat hij talentvol is als voetballer, kan Alberts ook 
heel aardig zingen. En dus is het logisch dat hij op het ‘schuurfeest’ op vrijdag 25 
november (vanaf  20.00 uur) in de kantine van Nieuw Buinen ook op zal treden. ‘Ik 
heb hart voor de club. Als er iets georganiseerd moet worden, dan sta ik vooraan. En 
dus is het eigenlijk ook wel logisch dat ik op ga treden. Voorlopig zie ik het gewoon 
als iets gezelligs, iets leuks’, zegt Alberts.

Analyseren
Eerst maar eens over voetbal, iets dat een 
belangrijk onderdeel is van het leven van 
Alberts. Voetbal is hem met de paplepel 
ingegoten. Pa René speelde twaalf  jaar 
profvoetbal namelijk en is nog steeds zijn 
grote steun en toeverlaat. ‘Vorig seizoen was 
hij nog assistent-trainer. Hij volgt me op de 
voet en elke zondag na de wedstrijd gaan we 
even zitten om de wedstrijd te analyseren. Ik 
hoor dan wat ik wel en niet goed deed’, zegt 
Eron, van wie kenners zeggen – en zelfs zijn 
pa - dat hij meer talent heeft dan zijn vader.

Adel verplicht
Adel verplicht. Alleen al vanwege zijn 
achternaam voelt Eron best wat druk. Hij 
moet, zo is de algehele opinie, elke keer maar 
weer het verschil maken. ‘Dat is best lastig 
en ik voel die druk ook wel. En omdat ik die 
druk voel, wordt ik soms nog fanatieker. En 
weet je wat het ook is; ik was vijftien toen ik 
al bij de selectie kwam. In die tijd speelden 
hier nog de broertjes Hateboer bijvoorbeeld 
en de Feikens. Als je als jong ventje dan even 
uit de pas liep, dan werd je wel gecorrigeerd. 
We hebben nu een heel jong team en dan 
is dat wat lastiger. Dan heb ik weerwoord 
of  een ‘grote bek’ zoals mensen dat dan 
zeggen. Mensen vergeten nog wel eens dat 
ik pas achttien jaar ben en ik zou eigenlijk 
nog gewoon in de jeugd mogen spelen’, zegt 
Alberts terecht.

Vertrouwen
Ondanks de prima prestaties van Alberts, 
staat Nieuw Buinen er in de derde klasse 
niet al te best voor. Toch is Alberts er van 

overtuigd dat zijn ploeg zich dit jaar wel zal 
handhaven. ‘ Daar heb ik alle vertrouwen in. 
We hebben een heel jonge ploeg, maar wel 
een ploeg met potentie. Bovendien hebben 
we in Hindrik Snijders een prima trainer. Hij 
wil ons op een manier laten voetballen die 
precies bij ons past. Dat het er nu nog niet 
altijd goed uitkomt en dat we vaak verliezen, 
heeft vooral te maken met persoonlijke 
fouten. Neem de wedstrijd tegen koploper 
SVV’04. In feite waren we gewoon de 
betere ploeg. Maar door individuele fouten 
verliezen we toch weer. Ik heb er echter alle 
vertrouwen in dat het goed gaat komen.’

Jannes en John de Bever
Alberts’ plafond ligt ongetwijfeld hoger dan 
Nieuw Buinen. ‘Daar ben ik niet mee bezig. 
Wat ik wil is dat we ons dit jaar weten te 
handhaven en dat we dan volgend seizoen 
mee gaan doen om promotie. Dat is mijn 
ambitie. Aan een andere club denk ik dus 
helemaal niet’, zegt de snelle aanvaller. Wie 
Alberts graag eens wil horen zingen, moet op 
vrijdag 25 november dus naar het schuurfeest 
in de Buunerdrome. ‘Ik zing alleen 
Nederlandstalig. Het werk van Jannes, John 
de Bever. Gewoon voor de lol. Of  ik kan 
zingen? Dat denk ik wel. Podiumvrees ken ik 
in elk geval niet. Vorig seizoen waren we bij 
WKE en toen werd me weer gevraagd om 
even te gaan zingen. Ik bracht een nummer 
van Jannes, iets dat best gevoelig ligt op het 
kamp. Dat viel heel erg goed in de smaak. Ik 
heb geloof  ik vier nummers gezongen en het 
dak ging er nog net niet af.’ (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Foto: Harrie Meiringh
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Iedere vrijdag van 14.00 – 14.30 uur
Gratis inloopspreekuur bij Fysio Centrum 
Klijndijk iedere vrijdag 
Blijf  niet te lang doorlopen 
met uw klachten, kom langs 
bij de fysiotherapeut voor 
advies!

Tijdens het inloopspreekuur 
zal de fysiotherapeut uw 
klacht of  blessure kort onderzoeken en u 
daarover adviseren. Wanneer er daadwerkelijk 
een behandeling geadviseerd wordt, zal de 
fysiotherapeut dit met u bespreken. Een 
afspraak hiervoor kan dan direct worden 
ingepland, zodat u snel verder geholpen 
kunt worden. Het inloopspreekuur is gratis 
en vrijblijvend. Wel vragen we u om u 
vooraf  aan te melden bij onze receptie. Het 
telefoonnummer hiervoor is 0593 - 52 40 59. 

Fysio Centrum Klijndijk, Hoofdweg 43, 
7871 TC Klijndijk.

Herfstwandelingen vanaf 
‘de Poolshoogte’ in Odoorn
Op maandagmorgen 28 november organiseert de wandelcommissie ‘de 
Zandlopers’ samen met de sportcoach senioren van de gemeente Borger-Odoorn 
mooie wandelingen door het bos en over de heidevelden in de omgeving van ‘de 
Poolshoogte’. 

U kunt kiezen uit een wandeling van 5 
kilometer of  één van 10 kilometer. De 
10 km lopers vertrekken om 9.30 uur en 
de 5 km lopers vertrekken om 10.30 uur. 
Vertreklocatie is restaurant ‘Poolshoogte’. 
(Boswachter Meelkerlaan 5, 7873 TE 
Odoorn) Na afloop kan er in het restaurant 
voor € 7,50  genoten worden van een lekkere 
lunch. Wilt u alleen deelnemen aan de 
wandeling dan is dat ook mogelijk.  

Dit is geheel gratis. Lijkt het u leuk om mee 
te wandelen? U kunt zich opgeven bij Petra 
van den Bosch, sportcoach van de gemeente 
Borger- Odoorn. Mail: p.vandenbosch@
borger-odoorn.nl of  Tel.nr: 06 – 11 39 43 01. 
Opgave graag vóór 24 november. Vermeld 
bij opgave of  u gebruik wilt maken van de 
lunch. Extra info: Er wordt in groepsverband 
gewandeld.

Henk Poort Singing with a Big Band in 
Atlas Theater

Henk Poort is een fenomeen in ons land; een alleskunner met een enorme staat van 
dienst. Bekend van zijn rollen in diverse musicals, concerten en van TV. Begonnen 
als operazanger maakte hij furore in binnen- en buitenland, o.a. als een van ‘De 3 
Baritons’ en had succes met zijn soloprogramma`s waarbij hij een inkijkje gaf  in zijn 
veelzijdige, muzikale leven. Hij was jurylid in het programma ‘Aria’ en een van de 
sterren in de ‘Beste Zangers’ waarin hij een duet zong met Floor Jansen ‘Phantom of  
the Opera’.
 
Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging 
en zijn jongensdroom wordt werkelijkheid. 
Zingen met een originele Big Band stond 
al decennia hoog op zijn bucketlist. Een 
voorstelling met zijn eigen 17-koppige Big 
Band, met stuk voor stuk topmuzikanten. In 
de originele bezetting waarmee Count Basie 
bekend werd: de ritmesectie bestaat uit piano, 
bas, drums, gitaar, en de melodiesectie uit 5 
saxen, 4 trompetten en 4 trombones.
 
Henk brengt een grote variatie aan songs, 
bekende American Standards en hits, van 
swing tot mooie luisterliedjes. Van The Rat 
Pack tot aan Stevie Wonder en Lionel Richie. 
Dit gevarieerde programma is samengesteld 

door American Songbook kenner Cor Franc 
die al tientallen bijzondere en succesvolle 
concerten en theaterproducties in dit genre 
heeft gebracht in de afgelopen decennia.

Henk Poort zingt het mooiste materiaal 
uit het American Songbook, en … er mag 
gedanst worden, heerlijk los gaan als men dat 
wenst. Het beloven een paar heerlijke uurtjes 
te worden, even alles vergeten en genieten!
 
Henk Poort komt samen met zijn 17-koppige 
Big Band op vrijdag 25 november naar het 
ATLAS Theater. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
atlastheater.nl
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