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Midden in de Samenleving!

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

‘We hebben nog vier vrijstaande kavels over’

Plan ‘De Wissel’ aan het Zuiderdiep in
Nieuw-Buinen

Plan ‘De Wissel’ aan het Zuiderdiep in Nieuw Buinen is in trek. Nadat de
nieuwbouwplannen gelanceerd werden, waren al snel vier twee-onder-eenkapwoningen verkocht en ondertussen zijn ook al twee vrijstaande kavels verkocht.
‘We hebben nu nog vier vrijstaande kavels over’, vertelt Marijke Slim van Kral Westen.
Heel veel vrijheid
‘De vier kavels die we nog hebben, hebben een oppervlakte van zevenhonderd vierkante
meter’, vertelt Slim. ‘Het zijn kavels met vrij uitzicht en je kunt
‘tuin rondom’ realiseren.
Lees verder op pagina 3.

Gemeente Borger-Odoorn &
De Schaapsberg officieel ‘getrouwd’

‘Met elkaar, voor elkaar’

Ondernemersvereniging
Borger bestaat 101 jaar
De Ondernemersvereniging Borger bestaat 101 jaar.
Omdat vorig jaar het eeuwfeest vanwege corona niet
gevierd kon worden, wordt dat nu met terugwerkende
kracht alsnog gedaan.
Lees verder op pagina 5.

Gratis wintercheck
bij AZ Autoservice &
Schadeherstel
‘Het is de bedoeling dat we dit elk
jaar gaan doen’
AZ Autoservice en Schadeherstel in 2e Exloërmond
houdt op zaterdag 3 december een gratis wintercheck.
‘Het is de eerste keer dat we dit doen en het is de
bedoeling dat we er een jaarlijks terugkerend evenement
van maken’, vertelt Aron Zwiers. ‘De gratis wintercheck is
bovendien een mooie manier om ons bedrijf nog beter op
de kaart te zetten. We merken dat er nog steeds mensen
zijn die denken dat we alleen in schadeherstel doen. Dat
is echter niet het geval, want je kunt hier ook gewoon
voor bijvoorbeeld een APK of een grote onderhoudsbeurt
terecht’, zegt Zwiers.
Lees verder op pagina 15.

Foto: Metha Eikens
De slingers waren opgehangen, de trouwbellen hoorde je in de verte en zelfs aan
het gebak was gedacht. Afgelopen zondag werd er voor het eerst ‘getrouwd’ op
de nieuwe vaste trouwlocatie voor de gemeente Borger-Odoorn; De Schaapsberg
in Zandberg. Wethouder Bernard Jansen ging de verbintenis met Anja en Martin
Hartlief van De Schaapsberg. Zelfstandig BABS Benny Op ’t Ende had een
korte speech en tikte daarna met zijn hamer op de verbintenis officieel te maken.
Deze ceremonie vond trouwens plaats op de eerste Your Wedding Event. Een
inspirerende trouwbeurs die goed werd bezocht door aanstaande bruidsparen. De paren
kwamen vanuit de wijde regio ideeën opdoen. Er zijn al diverse afspraken gemaakt
bij de diverse aanwezige standhouders. Het woord ‘gemoedelijk’ werd door menig
beursbezoeker en standhouder genoemd. De aanwezige bezoekers werden verwend met
koffie, thee en wat lekkers en kregen allemaal een goed gevulde goodie-bag mee.
‘Wij kijken terug op een geslaagd evenement’, aldus Anja Hartlief. ‘Samen met alle
standhouders hebben we er een prachtige dag van gemaakt. De aankleding van de zalen,
was super mooi gestyled door Venstyle en De Trouwstylist.’ Het lijkt erop dat er een
vervolg komt op deze eerste editie. José Schomaker (Venstyle) ‘Wij zijn nog enthousiaster
geworden dan we in het
begin al waren en ook de
deelnemers en bezoekers
waren onverdeeld
positief. Dus, ja, we gaan
zeker kijken of dit een
terugkerend evenement
kan worden.’
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% Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875 ZG Exloo
I www.borger-odoorn.nl
E gemeente@borger-odoorn.nl
T 14 0591 (werkdagen 8.30-16.30 uur)
Calamiteitentelefoon buiten kantooruren:
06 53 72 94 53
@gemeenteBO
% Gemeentehuis
Hoofdstraat 50, Exloo
Openingstijden publieksbalie (op afspraak)
Maandag 8.30-16.30 uur
Dinsdag
8.30-16.30 uur
Woensdag 8.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-16.30 en 17.00-19.00 uur
Vrijdag
8.30-12.00 uur
Maak op tijd uw afspraak. Een afspraak
maakt u via www.borger-odoorn.nl/afspraak
of telefoonnummer 14 0591.

% Afvalbrengpunt
Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

Afval & oud papier
’ Op zaterdag 26 november wordt
oud papier opgehaald in Buinerveen,
Nieuw-Buinen (Buinerveen tot Mondenweg), Ees, Eesergroen, 1e Exloërmond,
2e Exloërmond en Exloërveen.
’ Deze week (21 – 25 november) wordt
de grijze container geleegd. Volgende
week (28 november – 2 december) wordt
de groene container geleegd.

Hunebed en gemeentehuis kleuren oranje op
25 november
Ook dit jaar doet onze gemeente mee
aan de campagne Orange the World.
Zo vragen wij aandacht voor geweld
tegen vrouwen en meisjes. Wereldwijd
krijgt één op de drie vrouwen/meisjes
te maken met geweld. Op vrijdag 25
november zet burgemeester Jan Seton
het grootste hunebed (D27) in Borger
in de oranje spotlights. De kleur oranje
symboliseert een zonnige toekomst voor
vrouwen, vrij van geweld.
U bent van harte welkom!
Wanneer: vrijdag 25 november
Waar:
Hunebedcentrum Borger
(Hunebedstraat 27)
Programma:

15.30 uur Ontvangst met kofﬁe/thee
15.45 uur Welkom en opening door
burgemeester Jan Seton
16.00 uur Optreden zangeres Martijje
Lubbers
16.30 uur Wandeling naar het hunebed
16.35 uur Ontsteken oranje licht door
burgemeester Jan Seton
Op 25 november (de Internationale Dag
tegen Geweld tegen Vrouwen) en op
10 december (de Internationale Mensenrechtendag) wordt ook het gemeentehuis
in Exloo oranje verlicht.

% www.borger-odoorn.nl/afval

Vergadering gemeenteraad
▶ 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 griffie
via griffie@borger-odoorn.nl of T 14 0591
% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

Doe een melding
Schade aan weg, lantaarnpaal, riool of groen?
Afval niet opgehaald of last van zwerfvuil of
plaagdieren? Meld het bij de gemeente!
% www.borger-odoorn.nl/melding

De afvalinzameling verandert
Vanaf 1 januari 2023 verandert de afvalinzameling in onze gemeente.
De grijze container wordt vanaf dan één keer per zes weken geleegd.
Dat is nu nog één keer per drie weken. De containers voor PMD en GFT
worden nog wel één keer in de drie weken geleegd.
Waarom wordt de grijze container minder vaak geleegd?
In 2025 willen wij de hoeveelheid restafval per inwoner hebben verminderd tot
30 kilo. Want: hoe minder restafval, hoe beter voor het milieu. Restafval wordt
namelijk verbrand. En hoe minder we verbranden, hoe lager de CO2-uitstoot.
Zit uw container sneller vol?
Wij begrijpen dat het wennen is dat uw grijze container straks minder vaak wordt
geleegd. En dat uw container soms misschien al eerder vol zit. Als u afval hebt dat
niet meer in de grijze container past, dan kunt u dat kwijt in een ondergrondse
verzamelcontainer. U heeft hiervoor uw afvalpas nodig. U betaalt namelijk per
keer dat u de ondergrondse container voor restafval gebruikt.
Waar staan de ondergrondse verzamelcontainers?
Een overzicht van alle ondergrondse containers vindt u op onze website:
www.borger-odoorn.nl/ondergrondse-verzamelcontainers.
Hoe zorgt u voor minder restafval?
U kunt uw restafval verminderen door uw afval nog beter te scheiden. Afval dat
u goed scheidt krijgt door recycling een tweede leven als grondstof voor nieuwe
producten. Doe daarom uw PMD, GFT, glas, papier en textiel in de juiste bak.
Op www.afvalscheidingswijzer.nl ziet u welk afval in welke bak hoort.

%

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

Borger-Odoorn doet mee aan
Orange the World

%

Contact

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

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

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

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

%
Informatiebijeenkomst Into Nature voor belangstellenden en vrijwilligers
▹ Dorpshuis Drouwen, 24 november 2022 om 19.30 uur

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

% www.borger-odoorn.nl

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.

onale kunstroute waarmee onze bezoekers
(dit waren er vorige editie 25.000) wandelend en ﬁetsend het prachtige landschap
van Drouwen en LOFAR kunnen ontdekken.
Wil je graag meer weten over Into
Nature?

Dit jaar is er een programma met doorlopende activiteiten. En van augustus tot en
met oktober 2023 is er weer een internati-

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.
Meer informatie: www.intonature.net.
Bij vragen kun je contact opnemen met
Marinus Pranger via (+31) 624 707 150 of
marinus@intonature.net.
Lees verder op pagina 4
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Week in Week uit verschijnt
elke dinsdag huis-aan-huis in
Borger, Bronneger, Bronnegerveen,
Buinen, Buinerveen, Drouwen,
Drouwenermond, Drouwenerveen,
Ees, Eesergroen, Eeserveen,
Exloërveen, 1e Exloërmond,
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk,
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoornerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp,
Zandberg, Gieten, Gieterveen,
Gasselte, Gasselternijveen,
Schoonloo.
Elke dinsdag liggen extra
exemplaren Week In Week Uit
op de volgende adressen:
Bakkerij van Veenen, Exloërweg 8, Valthe. Slagerij Drent,
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond.
Hunzebergen,Valtherweg 36, Exloo. Gemeentehuis, Hoofdstraat 50,
Exloo. Tourist info, Hoofdstraat
55a, 7875 AB Exloo. Spar, Hoofdstraat 49, Exloo. Tankstation,
Drentse Poort 1, Nieuw-Buinen.
Gemeentehuis Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, Gieten. Jumbo Abbas,
Stationsstraat 37, Gieten. Tourist
info, Hoofdstraat 24 a, 9531 AG
Borger. Bruna, Grote Brink 3,
Borger. AH, Hoofdstraat 35,
Borger, Camping de 7 Heuveltjes,
Odoornerstr. 25, Ees (bak) (alleen
in de periode van 1 april t/m 15
oktober), Camping Het Verlaat,
Zuiderdiep 510, Valthermond
(alleen in de periode van 15 maart
t/m 15 oktober)
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‘We hebben nog vier vrijstaande kavels over’

Plan ‘De Wissel’ aan het Zuiderdiep in
Nieuw-Buinen

Foto: Harrie Meiringh
Plan ‘De Wissel’ aan het Zuiderdiep in Nieuw Buinen is in trek. Nadat de
nieuwbouwplannen gelanceerd werden, waren al snel vier twee-onder-eenkapwoningen verkocht en ondertussen zijn ook al twee vrijstaande kavels verkocht.
‘We hebben nu nog vier vrijstaande kavels over’, vertelt Marijke Slim van Kral Westen.
Heel veel vrijheid
‘De vier kavels die we nog hebben, hebben
een oppervlakte van zevenhonderd vierkante
meter’, vertelt Slim. ‘Het zijn kavels met vrij
uitzicht en je kunt ‘tuin rondom’ realiseren.
Het is bovendien gewoon een heel leuke en
aantrekkelijk plek. De mensen die de twee
vrijstaande kavels gekocht hebben, gaan
tuingericht wonen. Dat is daar ook gewoon
heel goed mogelijk.’ Nog een voordeel van
de nog beschikbare kavels is dat je zelf kunt
bepalen hoe je wilt bouwen. ‘Natuurlijk heb
je te houden aan het bestemmingplan en
zijn er richtlijnen wat betreft de dak- en de
nokhoogte en de rooilijn Hoe jouw woning er
verder precies uit komt te zien, kun je echter

helemaal zelf bepalen. Je hebt heel erg veel
vrijheid en kunt even gemakkelijk kiezen voor
bijvoorbeeld een schuurwoning als voor een
traditioneel huis. Het is maar net wat je zelf
wilt. Zeker ook wat betreft de duurzaamheid
is het bouwen van een nieuwe woning extra
aantrekkelijk. ‘Op de energielasten kun je
in jouw nieuwe woning aan het Zuiderdiep
straks heel veel besparen’, zegt Slim, die met
Kral Westen binnen afzienbare hoopt te
beginnen met de tweede fase van ‘De Wissel’.
Dit betreft rijwoningen.
Interesse? Neem dan contact op met Kral
Westen. Dit kan via 0591-61 48 79. (Week in
Week uit/Vincent Muskee)

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

Vrijdag 16 december a.s.

Kerstmarkt in Exloo terug van
weggeweest
Na 2 jaar stilte zijn wij terug van weggeweest. Als vanouds wordt de kerstmarkt
gehouden op de Brink naast de Schaapskooi in Exloo. De schaapskudde zal
ongetwijfeld van zich laten horen. Op vrijdag 16 december 2022 tussen 18.00 en 21.00
uur kun je alvast in de stemming komen voor de naderende feestdagen.
Het dorp is gezellig verlicht en op de Brink
klinkt sfeervolle muziek. Er zijn kramen met
leuke spulletjes, zowel voor de feestdagen als
anderszins. Je kunt er lekkernijen proeven,
denk bijvoorbeeld aan Gluhwein, oliebollen
en kniepertjes. Natuurlijk komt de kerstman
langs.
Veel plaatselijke ondernemers zijn druk in
de weer om er een geslaagde avond van
te maken. Dit jaar hebben we een mooie

samenwerking met Schutrups Schoenen.
Op vrijdag 16 december organiseren zij
een Midwinterwandeling. Helaas kun je je
hiervoor niet meer aanmelden.
Wil je een kraam huren op onze markt? Er
is nog ruimte. Voor informatie graag mailen
naar kerstmarktexloo@gmail.com. Graag tot
ziens op vrijdag 16 december. Jij komt toch
ook??

Wilt u iets melden of vragen
over het windpark?
Hebt u een vraag over geluid, slagschaduw of de obstakelverlichting? Het
antwoord vindt u vaak op de website van
het windpark onder ‘Vraag en antwoord’.
Wilt u iets melden? Ga dan naar
drentsemondenoostermoer.nl/melding-windpark

Vragen?
info@drentsemondenoostermoer.nl
085 016 1358

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

Gemeenteberichten Borger-Odoorn
%
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Aan de slag met het groenbeleid, kom op de koffie!
De komende tijd gaan we aan de slag
met een nieuw groenbeleid. We maken
daarin bepaalde keuzes voor de komende tien jaar. In de groenvisie staat hoe
we omgaan met de planten en bomen in
onze gemeente.

Hebt u een laag inkomen?

Uw hulp is welkom!

Inwoners van Borger-Odoorn met een
laag inkomen en weinig vermogen kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning van de gemeente. U kunt dan
jaarlijks een bedrag besteden in onze
webwinkel Meedoen.

Omdat er keuzes gemaakt gaan worden, willen we u om uw mening vragen. We komen
naar u toe in de schaftwagen en onder het
genot van een kop kofﬁe nodigen wij u uit
om mee te denken.

% www.borger-odoorn.nl/meedoen

Wanneer en waar?

- 24 november 9.00 tot 10.30 uur
Borger, op de hoek bij Albert Heijn
- 24 november 11.00 tot 12.30 uur
Odoorn, nabij de Coop
- 24 november 13.00 tot 14.30 uur
Valthermond, nabij ’t Brughuus/
Supermarkt Van Klinken
- 24 november 15.00 tot 16.30 uur
Nieuw-Buinen, nabij het MFA

%

Zorgen over uw
rekeningen?

! ?

€

??
=
=

!!!!!
!

!!
!!!!
!
!!!!!

Ik
Ik kom
kom er
er niet
niet meer
meer uit
uit

!!
!!!!

€
€€
€
€
€

!!! !

11

-€
-€

€€

!!

Vraag hulp: 0800 2009!
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Opvang vluchtelingen in Borger-Odoorn
▶ In de gemeente Borger-Odoorn zijn meerdere opvanglocaties voor vluchtelingen
in gebruik. Er zijn vijf locatiemanagers werkzaam bij de gemeente, die
ieder aanspreekpunt zijn voor een of meerdere opvanglocaties.
Oekraïense vluchtelingen

Locatiemanager

Vakantiepark Capfun Fruithof Klijndijk

Ben Helle

Het Tussendiep PKN kerk Nieuw-Buinen

Marieke Essing

Het Kleurenpalet Nieuw-Buinen

Marieke Essing

Groepsaccommodatie Eesergroen

Jaap Kuiper

Oringer Stee Odoorn

Hilde Timmermans

Diverse woningen en chalets

Jaap Kuiper

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)
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12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo

Paul Dalhuisen

Boerderij Camping Exloo

Paul Dalhuisen

25 Graden Noord Drouwenerveen

Paul Dalhuisen
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€
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Berichten over uw buurt
’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we officieel in ons elektronisch
gemeenteblad. Deze ‘berichten over uw buurt’ kunt u bekijken via
www.borger-odoorn.nl/overuwbuurt.
’ Hieronder vindt u de titels van de berichten over uw buurt van vorige week.
Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen, ons elektronisch gemeenteblad is leidend.
’ Wilt u nieuwe berichten over uw buurt per e-mail ontvangen? Meld u dan aan op
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
’ Hebt u thuis geen internetverbinding en wilt u toch meer weten over een besluit? Bel ons dan
via telefoonnummer 14 0591. We kunnen u dan meer informatie geven of een afspraak maken
om op het gemeentehuis stukken in te zien.
’ Bent u het niet eens met een besluit? Kijk dan op www.borger-odoorn.nl/bezwaar.
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’ 18-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Borger, Drouwenerstraat 2, het herstellen van
de oude oprit en het verlagen van de stoep
’ 18-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Odoorn, Sportpark Hammeersweg (kadastraal
perceel ODN00, K 1887), het kappen van 107
eiken, 56 berken, 5 elzen en 1 wilg
’ 18-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Nieuw-Buinen, Noorderdiep 84, het kappen
van een lijsterbes
’ 18-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Drouwenerveen, Zuideind 10, het tijdelijk
opslaan van zand in een depot
’ 18-11-2022, Verlenging beslistermijn: Borger,
De Baander 3, het uitbreiden van een woning
’ 18-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Odoorn, Liniekampen 5, het uitbreiden van
de garage en dakkap
’ 18-11-2022, Verleende omgevingsvergunning:

% www.borger-odoorn.nl

’

’

’

’

’

Borger, Turfmaadsweg 10, het plaatsen van
een erfafscheiding en het aanleggen van een
uitrit
17-11-2022, Valthe
Hoofdstraat 98, het organiseren van het
Pleinfeest Valthe (verleend 14/11)
17-11-2022, Verlenging beslistermijn: Borger,
Westdorperstraat 5, het oprichten van een
woning
17-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Valthermond, Noorderdiep 68 en 69, het
bouwen van een twee onder 1 kapwoning
17-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Valthermond, kadastraal perceel ODN00
E8619, het kappen van zes populieren
16-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Klijndijk, Melkweg 2, het bouwen van een
openlucht zwembad met bijbehorende
installatieruimte

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

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

Boom weg
in de straa

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

Vluchtelingen aangekomen bij 25 Graden Noord Drouwenerveen

Op donderdag 17 november zijn dertien vluchtelingen aangekomen in de
opvanglocatie van 25 Graden Noord in Drouwenerveen. Het gaat om gezinnen,
acht volwassenen en vijf kinderen in de leeftijd van tien maanden tot veertien
jaar. Acht personen zijn van Syrische afkomst en vijf personen komen uit
Jordanië. Zij spreken dezelfde taal en hebben bijna dezelfde cultuur. Binnenkort
komen er nog drie personen bij in het kader van gezinshereniging.

’ 15-11-2022, Verleende omgevingsvergunning:
Odoorn, Anjelierstraat 8, het plaatsen van
een dakkapel aan de straatzijde
’ 15-11-2022, Verleende omgevingsvergunning:
Odoornerveen, Noordzijde 27, het kappen van
een eikenboom
’ 15-11-2022, Verleende omgevingsvergunning:
Borger, Hunzedal 35 in Borger, het kappen
van een eikenboom
’ 15-11-2022, Verleende omgevingsvergunning:
Borger, Hunzedal 34, het kappen van twee
bomen
’ 14-11-2022, Exloo
Hoofdstraat 19, het organiseren van een
kerstconcert te midden van de schaapskudde,
Z2022-015355 (aanvraag)
’ 14-11-2022, bestemmingsplan ‘Buitengebied,
Zuideind 25 Drouwenerveen’
$

Gaan mijn buren
verbouwen?

Zó weet je

Zó weet je ervan!

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

www.overuwbuur
e-mailservice & app
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Wijkagenten

Kerkdiensten

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

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

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

Adverteren
in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
Weekenddiensten
Ziekenhuis
Refaja Stadskanaal: 0599 - 654 654
Scheper Ziekenhuis Emmen:
0591 - 691 911.
Voor afspraken (0591) 691 111
Huisartsen
Borger-Odoorn, Valther- en
Exloërmonden, Schoonoord e.o.
Spoedgevallen na 17.00 uur en ‘s
weekends: 0900-1120112.
Tandartsen
Borger/Rolde/Gieten/
Gasselte/Westerbork/Beilen:
Tel: 0900-1012345.
Apotheken Info: 0599-238465
Overige hulpdiensten
Alarm 112
Politie 0900-8844
Overlijden 0800-0242526
Storing el./gas 0800-3366112
Storing water 0591-854200 of
0592-854545
Storing CV: 0599-235909
Storing kabel 0800-0221475
Verloskundige 0592-263060
SOS tel. hulp 0900-0767
Kindertelefoon 0800-0432
Tegen haar wil 0592-347444
Psycholoog 0599-234056
Homeopaat 0599-236088
GGD 0591-656565
Thuiszorg Icare 0522-279748
Samenzorg Thuis- en Kraam-zorg
Nrd-Ned 0900-8998801
Info- en klachtenbureau Gezondheidszorg 0592-243707
Vrijw. thuishulp 0591-585554
Dierenartsen 0591-513151
Dierenbescherming en
Dierenambulance 0900-0245
Diergeneeskundig Centrum ZuidOost Drenthe te Sleen 0591-361368
Zorgkompas Odoorn
(0591) 580271
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Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. W. de Groot.
Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
H. Dijkstra.
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja,
Drentse Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan: 1e
Advent: 11.00 uur: ds. v.d. Griend.
Baptistengemeente: Meer info op
baptisten-nieuwbuinen.nl
Levende Christengemeente Connect
MFA Nieuw Buinen
Noorderdiep 141C Nieuw Buinen.
(ingang via de aangegeven zijkant)
Inloop met koffie vanaf 10:00 h
Aanvang 10:30 uur
Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn
Zondag 11 december, aanvang 10.00
uur. Voorganger: Helene Westerik
Organist: Wim Boer. Zie ook onze
website en FB-pagina
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn

‘Met elkaar, voor elkaar’

Ondernemersvereniging Borger bestaat 101 jaar
De Ondernemersvereniging Borger bestaat 101 jaar. Omdat vorig jaar
het eeuwfeest vanwege corona niet gevierd kon worden, wordt dat nu
met terugwerkende kracht alsnog gedaan. ‘De Winkelweek organiseren
we dus eigenlijk in het kader van het 100-jarig bestaan. En nu al
kunnen we zeggen dat we ook volgend jaar weer een Winkelweek gaan
organiseren. De activiteiten zitten allemaal vol en we hebben zelfs een
aantal extra bingo’s aan de kalender toegevoegd’, zegt voorzitter Anita
de Veen. Ook het programma in de feesttent – komende zaterdag - is
al uitverkocht. ‘Er is nog steeds vraag naar kaartjes. Ik raad mensen
aan om op de avond zelf bij de tent te informeren of er eventueel nog
kaarten zijn’, zegt Anita.
Samen
Anita de Veen is sinds
dit jaar voorzitter van
Ondernemersvereniging Borger.
Daarvoor was ze al bestuurslid.
‘Het wordt steeds moeilijker om
vrijwilligers te vinden. Ik ben nu dan
wel op papier voorzitter, we doen
het in de praktijk vooral samen. We

2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur: ds.
Bart Satijn.
Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur: ds.
W. hordijk, De Hoeksteen.
Valthermond
Baptisten Gemeente: Leendert Post.
Protestantse gemeente, 10.00 uur: ds.
W. hordijk, De Hoeksteen.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
1e Advent, ds. K. Meijer (HA).
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 november 9.00 uur, Eucharistieviering, celebr.
Pastoor J.E.B. Deuling.
Musselkanaal
H.Anthonius van Padua kerk
Sluisstraat 78, 9581 JD Voor
Eucharistievieringen zie
anthoniusparochiemusselkanaal.nl
Baptistengemeente Jabes.
Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal
Noord, Dienst 10.00 uur,
Spreker ds. Peter Hoekstra
Oogsdankdienst. Te volgen via you
tube livestream onder baptistenstadskanaal.
Oosterkadekerk, 9.30 u. ds. M. F. van
Binnendijk. Eeuwigheidszondag. 19.00
u. ds. N. Noorlander uit Onstwedde.

doen het hier echt met elkaar en voor
elkaar’, zegt Anita, die samen met Jan
al ruim 25 jaar De Weme runt.
Zwarte Lijst
Ondernemersvereniging Borger werd
op 15 november 1921 opgericht.
‘Tegelijk wed toen ook de Zwarte
Lijst opgericht. In die tijd kon je
alles nog op laten schrijven. De
wanbetalers kwamen op de Zwarte
Lijst. Was je echter lid van de
Ondernemersvereniging, dan was je
verzekerd en wist je dus dat jij jouw
geld altijd kreeg. Dat was ook de
reden dat zoveel mensen lid werden.
De contributie was destijds vijf
gulden. En omdat dat voor die tijd
een fiks bedrag was, mocht je dit in
twee termijnen betalen’, lacht Anita.
Toen de Ondernemersvereniging
tien jaar bestond, werd er in Borger
een Winkelweek gehouden, iets dat
men in Zuidlaren destijds al deed.
‘De Winkelweek was een enorm
succes toen’, zegt Anita. ‘Je kon
over de koppen lopen in het dorp.
Om die reden leek het ons leuk
om nu opnieuw een Winkelweek te
houden. Onze zeer actieve nieuwe
activiteitencommissie is er in geslaagd
om een prachtig programma samen te

stellen. Dat blijkt ook wel, want alles
zit vol deze week.’
Dubbele decemberzegels
Tijdens de Winkelweek – die deze
week gehouden wordt- kunnen
dubbele decemberzegels gespaard
worden. ‘De Winkelweek is nu al
een succes. Vandaar dat we besloten
hebben om dit zeker ook volgend
jaar weer te gaan te organiseren.
Onze activiteitenagenda staat redelijk
vast. Wat wij proberen te doen is
om alles nóg beter te maken. Neem
Koningsdag dit jaar. Ik vond het
een groot succes. Heel veel mensen
hebben Koningsdag in eigen dorp
gevierd en bovendien bleek dat
veel voormalige inwoners van het
dorp hier feest kwamen vieren. Dat
motiveert ons om er volgend jaar nog
weer iets mooiers van te maken.’
Dorpsbelangen
Het is een misvatting te denken
dat de Ondernemersvereniging
zich vooral inzet voor de toeristen
die naar het dorp komen. ‘Dat is
zeker niet het geval. We doen het
ook voor de inwoners van Borger.
Niet voor niets zijn we samen gaan
werken met Dorpsbelangen. In
de activiteitencommissie van de
Ondernemersvereniging Borger zit
nu bijvoorbeeld ook iemand van
Dorpsbelangen. Natuurlijk heeft
Borger een goede naam en is het hier
goed ondernemen. Stilstand is echter
achteruitgang, ook in Borger. Daarom
blijven we ons best doen om Borger
ook in de toekomst te laten bruisen’,
besluit Anita. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Geslaagde Plantdag Dorpsbos in Gasselternijveen
Het vroor nog in de vroege
ochtend van zaterdag 19 november.
Maar in Gasselternijveen werd
hard gewerkt in het dorpsbos.
Nadat vorige winter de oude
wilgen gerooid waren, was er
achter de sloot aan de Dollard een
kaal stuk bos overgebleven.
De boswerkgroep van het dorp
plantte samen met bewoners
honderden door de gemeente
geleverde bomen en struiken.
Inheems, zodat ze goed zijn voor de
biodiversiteit. Onder andere tamme
kastanje, meidoorn, hulst, hazelaar, en
gele kornoelje, zodat in het voorjaar
de insecten nectar en stuifmeel
kunnen vinden en de vogels bessen in
het najaar. Nu is het wachten op het
voorjaar en alles gaat groeien!

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

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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Postagentschap weg uit Valthe
Post NL heeft vorige week met onmiddelijke ingang besloten te stoppen met het
agentschap in het Dorpshuis in Valthe. Er zouden wekelijks te weinig pakketten
worden afgeleverd.
Inwoners van Valthe en omgeving kunnen nu met hun pakketten terecht bij Schippers in
Odoorn of bij De Zonnebloem aan het Zuiderdiep 150 in Valthermond.

Vervoersverbod pluimvee in Borger-Odoorn
Elk jaar vinden er bij pluimveebedrijven in Nederland uitbraken van de vogelgriep
plaats. Onlangs nog bij een bedrijf in Nieuw Weerdinge. De gemeente BorgerOdoorn ligt binnen de grens van 10 kilometer van een besmet bedrijf. Daarom
geldt in delen van onze gemeente een vervoersverbod. Ook blijven andere
maatregelen gelden, zoals een ophokplicht voor pluimveebedrijven en een
afschermplicht voor hobbyhouders.
Het komt slechts zelden voor dat het virus overgaat van dier naar mens. Dit kan alleen
gebeuren bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen. Ziet u dode
vogels op gemeentegrond? Meld dit bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.
Bent u zelf vogelhouder en vindt u dode vogels of kippen? Meld dit bij uw dierenarts.

Opvangperiode Oekraïners in
Nieuw-Buinen wordt verlengd
De gemeente Borger-Odoorn treft voorbereidingen voor verlenging van de opvang
van Oekraïners. Met de eigenaar van voormalige zorgboerderij Het Kleurenpalet
heeft de gemeente een nieuwe einddatum afgesproken voor de opvang. Dit was 1
december 2022 en wordt nu 15 juli 2023.
Wethouder Bernard Jansen: “Helaas is er nog geen zicht op een einde aan de oorlog in
Oekraïne. Wij verwachten daarom dat de opvang voor Oekraïners nog langer nodig blijft.
Ook het Rijk heeft al maatregelen getroffen voor een langere opvangperiode door de
beschermingsrichtlijn voor Oekraïners te verlengen tot maart 2024. In Borger-Odoorn
hebben wij meerdere opvanglocaties die we voor langere tijd inzetten. Wij hechten
veel waarde aan een veilige opvangplek voor Oekraïners in deze onzekere tijden.” De
ervaringen met de opvang van de Oekraïners in Het Kleurenpalet vanaf 9 mei van dit jaar
zijn positief. De gemeente ziet de verlenging met vertrouwen tegemoet. De omwonenden
van Het Kleurenpalet hebben van de gemeente een brief ontvangen over de verlenging
van de opvang.

Kerstgroeten in Borger met Amnesty
International
Heeft u uw kerstkaarten en kaarsen al in huis voor de feestdagen? Op zaterdag 26
november a.s. kunt u bij de Amnestykraam in de hal van Albert Heijn in Borger
uw inkopen alsnog doen. U steunt daarmee het werk van Amnesty International,
de organisatie die zich inzet voor mensen die door hun overheid worden bedreigd
of gevangengezet.
We noemen de vele journalisten die in Turkije zijn opgepakt, omdat ze kritisch schreven
over de regering Erdogan. We noemen de oorlog in Oekraïne . We noemen de grote
aantallen mensen die op drift zijn geraakt als gevolg van oorlog en onderdrukking, die
een veilige plek zoeken elders in de wereld, ook in Nederland. We noemen het lot van
de Oeigoeren in China, die in interneringskampen worden opgesloten. We kunnen een
krant volschrijven over deze vreselijke toestanden, maar we kunnen ook iets doen! Dus
kom langs op 26 november bij onze kraam, tussen 10.00 tot 16.00 uur. U kunt daar ook
informatie krijgen over wat u nog meer kunt doen, bijvoorbeeld brieven schrijven op
zondag 11 december a.s. in het Anker, waar we meedoen aan de jaarlijkse schrijfmarathon
van Amnesty. Helpt u mee?

Bijeenkomst PCOB-afdeling Borger
Bijeenkomst van de PCOB op vrijdag 25 november om 14.00 uur in het Anker.
De heer Henk Nijkeuter uit Gieten komt deze middag vertellen over oude Drentse
gebruiken, sagen en oude volksverhalen.[met PowerPoint] De heer Nijkeuter is
Neerlandicus en Historicus, hoofd archieven en publiek bij het Drents Archief in Assen.
Het wordt vast weer een leuke middag. Leden en niet leden zijn weer van harte welkom.

Via o.a. Bronneger, Gasselternijveen, Gasselte, Gieten

De Oostermoer Lichtjestour van Borger
naar Zuidlaren

Tentoonstellingsvereniging Oostermoer (TTV) organiseert voor de allereerste
keer, tijdens de donkere dagen voor Kerst, op vrijdag, 23 december een
Lichtjestour van Borger naar Zuidlaren.
Deelnemende trekkers worden op hun mooist versierd in Kerstsfeer met allerlei lichtjes.
In optocht gaan ze door verschillende dorpen in het Oostermoergebied rijden. De start
van de Lichtjestour zal zijn in Borger om 18.00 uur en de stoet zal dan via Bronneger,
Gasselternijveen, Gasselte, Gieten, Eext, Annen eindigen in Zuidlaren. (In Zuidlaren
wordt in juli 2023 het Oostermoerfeest georganiseerd). De te rijden route zal bekend
worden gemaakt in allerlei plaatselijke kranten en op Social Media, zodat u ook als
publiek kunt genieten van de mooi versierde trekkers. Lijkt het u leuk om op uw trekker
mee te doen aan deze tocht, geef u dan op via de website www.oostermoerfeest.nl.

Dinsdag 22 november 2022
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Hillie van der Wal uit Gieten won Lange Afstand Masters Vrouwen

Geslaagde Boomkroonpadcross in Drouwen

bomen, echter werden die met
gemak door alle lopers overwonnen.
Langs het Gasselterveld moesten de
lopers behoorlijk pittige klimmetjes
overwinnen. Daarna ging het via mooie
paden richting de finish vlakbij het
Boomkroonpad.

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

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Ondanks een paar natte dagen vooraf aan de cross, waren de
omstandigheden afgelopen zaterdag 19 november de lopers goed gezind.
Een hardloopwedstrijd met een temperatuur van rond het vriespunt met een
volop schijnende herfstzonnetje, het kan bijna niet beter. De lopers konden
wederom kiezen uit de korte versie van 5 km en een langere versie van 9 km.
Het uitdagende parkoers lag er
uitstekend bij. Vanaf de start gingen
de 250 deelnemers over brede paden

BENT U OP ZOEK
NAAR EEN HUUR
APPARTEMENT?
Wij hebben momenteel gestoffeerde appartement met
garage in de verhuur aan de Torenlaan 4C.
Wilt u het appartement zien bel dan met ons.
Indeling:
Balkon, hal, CV ruimte, wc. kamer, eethoek, keuken, 2
slaapkamers, douche met wc. Garage bevindt zich buiten
met parkeerplaats.
Wilt u meer informatie? Bel met tel: 06 - 53 40 50 47

het bos in, waar de brede paden al snel
kronkelpaden werden. In het bos waren
er diverse obstakels door omgevallen

Bij de junioren was Jelmer Rensing
(Wijster) in een snelle tijd van 19:24 de
snelste man en Suze van Driel (Beilen)
in een tijd van 21:48 de snelste vrouw.
Bij de volwassenen op de korte afstand
was Rikjan Bathoorn (Peize) de snelste
man in 18:36 en Sabine Spreen (Rolde)
in 21:18 de snelste vrouw. De lange
afstand was de winnaar Bram Buigel
(Groningen) in 33:07 bij de heren en
Marieke Falkmann (Engelbert) in 40:45
bij de dames.
De organisatie kijkt terug op
een geslaagde editie van de
Boomkroonpadcross. De volgende loop
van het UNESCO Geopark Hondsrug
crosscircuit is op zaterdag 18 december
in Gasselte.

30e 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 en muziekvereniging 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, biedt de kerstman 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.

Vier windturbines RH-3 lijn in
Gasselternijveenschemond weer in bedrijf
De werkzaamheden aan de RH-3lijn in Gasselternijveenschemond
zijn zover gevorderd dat de kabel
naar de turbines RH-3.2 t/m RH-3.5
naar verwachting (als u dit leest)
weer in gebruik is genomen. Op
dat moment zullen deze turbines
ook weer in bedrijf gesteld zijn.

De obstakelverlichting ten behoeve
van de luchtvaart werkt vanaf
dat moment ook weer. Ook de
slagschaduwregeling gaat opnieuw
in werking.
De storing aan turbine RH-3.6 is nog
in onderzoek. Het is op dit moment

onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Die
turbine is voorlopig niet in bedrijf en
ook de obstakelverlichting werkt niet.
De luchtvaartautoriteiten zijn daarover
geïnformeerd. Vliegverkeer is daardoor
op de hoogte van de situatie ter plekke.

Combicoach Petra van den Bosch was te gast

Seniorenvereniging Borger en het fitte brein
De Seniorenvereniging Borger had in haar laatst gehouden bijeenkomst
Petra van den Bosch te gast. Petra is Combicoach Senioren bij de gemeente
Borger-Odoorn.
Zij kwam om te vertellen wat een
actieve leefstijl betekent voor een
behoud van het fitte brein. Bij het ouder
worden van een mens is het van groot
belang dat ook het brein, de hersenen,
fit gehouden worden. Zij vervullen
immers een zeer belangrijke functie en

hebben daartoe veel zuurstof nodig.
Voor het behoud van dat brein is een
gezonde levensstijl van levensbelang.
Een moeilijk verhaal, maar Petra
bracht het op een heel enthousiaste en
duidelijke manier ondersteund door
duidelijke teksten en beelden op het

scherm. Alle activiteiten die de mens
zelf aan het behoud van een fit brein
kan doen is: voldoende bewegen.
Het tweede deel van het programma
bestond uit een flink aantal opdrachten
waarmee getest kon worden hoe het
met het geheugen staat: wat herinneren
we ons nog van oude liedjes ; welke
plaatsnamen zien we in teksten
terug. Een vrolijk onderdeel van een
interessante middag.
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Borger-Odoorn geeft massaal voor Warmtefestival
Dwaalgasten, Het Flintenkoor uit
Emmen, Ro Halfhide en Valtex uit
Valthe en Exloo. Daarnaast werden
er quilten en schilderijen uit een
nalatenschap verkocht en werd ook de
inwendige mens niet vergeten.
Tijdens de middag was er ook een
veiling van een potloodtekening
voorstellende het huis van
klompenmaker Schutrups uit Valthe.
Dit huis staat aan het begin van de
Valtherzandweg. De tekening is gemaakt
door Janny Jalving de organisatie had
van tevoren ingezet op honderdvijftig
euro maar uiteindelijk bracht deze
tweehonderdvijftig euro op.
Er werd gespeeld op 15 november jl.

Uitslag Bridgeclub
‘t Aailaand in Nieuw-Buinen

Klapstuk van het Warmtefestival een potloodtekening voorstellende het huis van klompenmaker
Schutrups uit Valthe
In de kerk van Odoorn vond zaterdag het Warmtefestival plaats waarvan
de opbrengst was ter ondersteuning van mensen uit Odoorn en de
omliggende dorpen die problemen hebben met het betalen van hun
(gas/energie) rekening. Helene Westerik één van de organisatoren is blij
met de grote opkomst en het bedrag van drieduizend euro wat tijdens
het festival is opgehaald. “De hele middag was er een fijne sfeer met
een afwisselend programma. De muzikanten die optraden hadden hun
muziekkeuze afgestemd op het thema van deze dag. Daarnaast was het
ook hartverwarmend om te zien hoe niet alleen de mensen uit het dorp
en omliggende dorpen maar ook de ondernemers hebben laten zien hoe
betrokken ze zijn bij dit thema”.
Tijdens het festival kon men genieten
van verschillende soorten muziek.

Optredens waren er van Albert
Hoekstra imitator van Elvis, De

De schilderijen en quilten die niet zijn
verkocht kunnen vanaf volgende week
iedere woensdagmiddag van twee tot
vier uur nog worden bezichtigd en
gekocht in de kerk van Odoorn. Ook de
opbrengst hiervan komt ook ten goede
aan de mensen die het nodig hebben.
De organisatie heeft contact met
welzijnsorganisatie Andes. De mensen
van Andes kennen volgens Westerik
de mensen uit de gemeente BorgerOdoorn met financiële problemen. Wij
hebben aan hun gevraagd mensen aan
te dragen”. (Week in Week uit/Martin
Zaagman)

Diamanten huwelijk voor Willem Jan te Velde en Aaltje
Koers in Gieten
Willem Jan te Velde (85) en Aaltje Koers (85), woonachtig in Gieten, waren
vorige week dinsdag precies zestig jaar getrouwd. Dat was reden voor
burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Aa en Hunze om het diamanten
bruidspaar een bezoek te brengen.
vooral geven en nemen. ‘En je moet
elkaar goed begrijpen. Over heel veel
zaken denken wij hetzelfde en dat
helpt natuurlijk ook mee.’ Sinds tien
jaar wonen meneer en mevrouw naar
volle tevredenheid in Gieten. Daarvoor
woonden ze samen in Spijkerboor.
‘We zijn hier helemaal op onze plek. We
wonen dicht bij de winkels en hebben
een prachtig balkon’, zegt Te Velde, die
samen met zijn vrouw een zoon en een
dochter kreeg. ‘En ondertussen hebben
we vijf prachtige kleinkinderen.’
Foto: Harrie Meiringh
‘We hebben het échte feest pas zondag
gevierd met een heerlijke maaltijd bij
Zwanemeer in Gieten. Iedereen was er
en het was bijzonder gezellig’, vertelt
meneer Te Velde. Volgens Te Velde
is de basis van een goed huwelijk

Zowel meneer als mevrouw zijn nog
goed gezond. ‘Weet je, er komt elk jaar
wel wat bij. Daar raak je echter wel aan
gewend. Wij proberen samen zo gezond
en voorzichtig mogelijk te leven.’ Ook
over het bezoek van de burgemeester
was het jubilerende echtpaar bijzonder
te spreken. ‘Wij kenden hem eigenlijk

niet, maar het was heel plezierig. Hij is
gewoon een heel aardige man.’ (Week in
Week uit/Vincent Muskee)

1e. Gera Meijer & Teun ter Haar.
2e. Sietska Zwinderman & Lummie Zwinderman
3e. Alie Lubbers & Hilde Pufkus.
4e. Jennie Knol & Goos Knol.
5e. Susan v.d. Aa & Diewer Lutjes.

67,77%
62,00%
55,92%
55,16%
53,39%

10

IJS 9,PR .69
13
€

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

Dinsdag 22 november 2022

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN
UW AUTO!!

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

JS 9,I
PR .99
10
€

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

IJS 9,PR .99
18
€

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

IJS 9,PR .49
13
€

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

IJS 9,PR .99
26
€

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

IJS 9,PR .99
29
€

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

IJS 9,PR .49
22
€

IJS 9,PR .69
13
€

KIA PICANTO 1.0 CVVT ComfortPlus trekhaak/Navi/14”LM
Juni 2018 - Beige metallic - Stof
Benzine - Handgeschakeld - 36.813 km
Nieuwprijs: €16.720,IJS 9,PR .89
20
€

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

IJS 9,PR .49
29
€

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,-

IJS 0,PR .90
20
€

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

IJS 9,PR .39
20
€

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

IJS 9,PR .99
23
€

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

IJS 9,PR .99
23
€

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

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

IJS 9,PR .89
21
€

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

IJS 0,PR .25
14
€

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

IJS 9,PR .39
24
€

VOLVO V40 1.5 T3 Automaat
Polar+ Sport navi/Leder
Maart 2019 - Grijs metallic
Half leder/Alcantara - Benzine
Automaat - 68.235 km - Nieuwprijs:
€34.930,-
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Gezellige Sinterklaasintocht in
Buinerveen/Nieuw-Buinen West

Sinterklaas ook weer in Buinen
aangekomen

Zaterdagmiddag 19 november reden er
opeens Pieten door ons dorp op allerlei
voertuigen. En daarna kwam er een
wagen met muziek. De enthousiaste
muziekgroep De Meraskikkers speelden
leuke sinterklaasliedjes, waardoor ieder
naar buiten ging, als men er al niet stond
te wachten op de intocht van Sinterklaas
en de Pieten.

Zaterdag 12 november was het zover…
De intocht van Sinterklaas was een feit.
In Buinen liepen verspreid door het dorp
pieten. Ze waren op zoek naar Sinterklaas

De vele Pieten deelden de pepernoten uit,
strooiden er mee in de rondte en zelfs in de
brievenbus of in de auto kon je pepernoten
vinden. Gelukkig scheen de zon volop, want
er stond een gure wind, die geen invloed
had op de vele aanwezigen langs de route.
Sinterklaas sprak samen met Hoofdpiet met
heel veel kinderen en foto’s werden volop
gemaakt. Ieder kind kan de schoen weer
zetten en hopelijk komt Piet langs om deze

Deze pieten kwamen samen in de Polakkers
waar er een brand gaande was. De brandweer
werd gebeld en kwam al snel. Het brandje
werd met behulp van enkele kinderen
geblust. Toen bleek dat Sinterklaas op
een dak stond toe te kijken. Met behulp
van de brandweermannen kwam de Sint
weer veilig met zijn voeten aan de grond.
Daarna ging de Sint met zijn hoofdpiet
in de brandweerauto en zo werden ze in
Foto: Geert Hilbolling optocht met de kinderen achter hen aan naar
Steakhouse El Zorro gebracht. Daar kregen
alle kinderen een bekertje drinken en werden
te vullen. Kortom het was een prachtig
er diverse liedjes gezongen en gedanst met de
festijn mogelijk gemaakt door verschillende
pieten. Sinterklaas had nog diverse gesprekjes
verenigingen in ons dorp.
met de kinderen. Daarna kregen alle kinderen

a.s. vrijdag

Experience Night en Black Friday bij
Sportcentrum Traction Valthermond
Sportcentrum Traction organiseert vrijdag 25 november een “Experience Night”. Op
deze avond bieden ze een aantal workshops aan om te ervaren wat voor leuke lessen
zij allemaal aanbieden. Dit is de uitgelezen kans om laagdrempelig kennis te maken
met al hun aanbod. Denk hierbij aan Zumba, Clubpowere, Indoor Cycling, Pilates,
hardlopen en dance en kickboxing for kids. Ook kun je deze avond komen fitnessen
onder begeleiding. Het wordt een super leuke en gevulde avond met als thema
“disco”.
Ook starten ze vanaf eind november met
twee nieuwe groepslessen. High Intensive
Interval Training (HIIT) en Crossfit. In de
HIIT les van ongeveer 30 minuten zul je,
zoals de titel aangeeft, op hoge intensiteit
een enorme conditie boost ontwikkelen.
Een korte, maar zeer effectieve workout!
In de Crossfit les ga je in stationsvorm een
leuk intensief circuit volgen. Deze les duurt
ongeveer 45 minuten.
Ook is het deze dag Black Friday en hier wil
Traction natuurlijk ook niet aan voorbij gaan.
De hele dag door geldt er een actie dat bij

inschrijving grote korting wordt verstrekt bij
een eventueel lidmaatschap. Met daarnaast
nog eens een gratis fitheids check. Voor
mensen die graag willen afvallen bieden
zij ook goede begeleiding. Met wekelijkse
voedingsconsulten en voedingsschema’s op
maat zul je hier gegarandeerd je gewenste
doelen behalen.
Voor meer info check de site www.traction.nl
of kijk op hun socials. U vindt Sportcentrum
Traction aan het Zuiderdiep 389 in
Valthermond.

In het Hunzehuys

De Countryclub Borger
Een heel gezellige club is de COUNTRYCLUB, met dames- en herenleden van alle
leeftijden tussen 38 en 60/70 jaar; of ouder. Eenmaal per week is er een dansfestijn,
heerlijk met de voetjes van de vloer op mooie muziek fijn country dansen. Dansen en
lachen, want natuurlijk gaat niet alles goed, maar dat verhoogt alleen maar de sfeer en
het plezier. Schroom niet om eens een kijkje te komen nemen. Er is een gezellige en
gemoedelijke sfeer en dansen is immers ook nog eens goed voor lijf en brein. Onze
danslerares is Hennie van den Berg.
Wil je meer weten? Bel even met Machteld
de Haan, tel. 0599 – 58 37 63. Kom eens
langs op een donderdagmorgen, we beginnen
dan om 11.00 uur, in het Hunzehuys aan de

Molenstraat 3 in Borger. Je bent van harte
welkom.
Namens de Countryclub, Trudy Werkman

Foto: Barbara Middelbos
nog een cadeautje van de Sint en was er weer
een hele spannende middag voorbij.

Humanitas Emmen/Borger-Odoorn

Vrouwen Emancipatie groep Humanitas
breidt uit
De Vrouwen Emancipatie groep van Humanitas Emmen/Borger-Odoorn breidt uit.
Steeds meer vrouwen ontdekken deze groep als een plek waar je als vrouwen onder
elkaar advies kunt vragen als het thuis of op het werk tegenzit. Of gewoon samen de
zinnen verzetten door leuke dingen te doen.
Inmiddels zijn 16 vrouwen lid van de
Er is nog ruimte voor nieuwe leden.
Vrouwen Emancipatie groep in Emmen
Nieuwsgierig geworden? Kijk voor meer
en Borger-Odoorn. ´We hebben de groep
informatie op: www.humanitas.nl/afdeling/
al eens in tweeën moeten splitsen, zodat
emmen/activiteiten/vrouwen-kontaktgroep
iedereen voldoende aandacht
krijgt. Want ieder verhaal of
elke situatie moet tot zijn
AGENDA
recht komen', stelt Humanitascoördinator José IJland.
Agenda voor de Algemene ledenvergadering van de
IJsvereniging "de Elsegge" (opgericht 1932) te Borger
Leuke dingen
op Dinsdag 29 November 2022 in de kantine van de
De Humanitas-vrouwen
ijsbaan te Borger aanvang 20.00 uur.
komen elke twee weken op
1. Opening.
woensdagochtend bij elkaar
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
in het Nivon centrum aan
3. Notulen van de algemene ledenvergadering
de Van Ravenswaaystraat in
21 november 2019
Emmen. ‘We hebben maar
4. Jaarverslag secretaris.
één doel voor ogen en dat is
5. Verslag kascommissie.
elkaar te helpen en energie
6. Jaarverslag penningmeester.
voor de toekomst te geven.
7. Verkiezing kascommissielid.
Belangrijk is dat alles wat we
8. Bespreking contributie 2022-2023
samen bespreken onder elkaar
9. Bestuursverkiezing :
blijft. Iedereen is welkom en
Dhr. Henk Visscher , Dhr. Robert de Wit en
denk voor al niet dat je situatie
Dhr. Jans Huizing zijn aftredend en herkiesbaar.
niet belangrijk genoeg is. We
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot een uur
luisteren en oordelen beslist
voor aanvang van de vergadering, bij de secretaris.
niet.
10. Informatie over ijsbaan en kantine.
11. Rondvraag.
Volgens de Humanitas12. Sluiting.
coördinator wordt er ook
volop gelachen en leuke dingen
Namens de IJsvereniging “de Elsegge”
gedaan. En er komt binnenkort
Thomas Popken, 06 - 20 49 18 87
een energiecoach langs, wat
Email: th.popken@gmail.com
zeker nuttig is in deze tijden.
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Familieberichten
kunt u inleveren
tot maandagmiddag
14.00 uur bij de Bruna
in Borger.
De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Na een periode van afnemende gezondheid
is van ons heengegaan onze lieve zwager en oom

Verdrietig, maar met fijne herinneringen,
laten wij u weten dat is overleden mijn lieve man,
onze lieve vader, opa en over-opa

Jakob Martens

Na een lang en goed leven hebben wij afscheid
genomen van onze vader, onze opa Borger
en mijn vriend

Jakob Martens

geliefde echtgenoot van Jantje Ottens

Evert Oosting

* Gieten, 10 november 1942
† Assen, 19 november 2022

Assen, 19 november 2022
L.J. Braams-Ottens
H.J. Braams (in herinnering)

* 24 november 1929

Geke en Hans
Hans en Rixt
Nienke en Quido, Noud

G.J. Ottens (in herinnering)
H.G. Rijks-Ottens
A. Rijks

Beilen: Freek Oosting
Alie Oosting-ter Steeg
Foxhol: Anne Oosting
Tina Oosting-Hebels (in liefdevolle herinnering)
Patrick en Dina
Damian, Fabiano, Estella
Mike en Marloes
Sem, Levi, Liam

Teun en Sonja
Jacco en Romy
Marlou en Jeffry

R.H. Zandvoort-Ottens
B. Zandvoort

Ambachtsstraat 13
9461 AJ Gieten

Borger: Ewout Oosting
Johanna Oosting-Oosting
Nick en Danique

neven en nichten

Rolde: Hennie Sling -Enting

Jakob is thuis.

Hij had liever nog een tijdje in zijn tuin gewerkt en van de natuur
en de seizoenen genoten zoals hij dat zo intens kon doen
en zijn avonden doorgebracht achter de schildersezel.
En dus verdrietig en met flinke tegenzin, want het leven is zo mooi,
heeft hij de strijd met zijn uitgeputte hart moeten opgeven.
We gaan hem heel erg missen.

Steven van der Sluis
Echtgenoot van Hannie van der Sluis-in ‘t Veld
* 15 september 1933

-

† 19 november 2022

Sinds 4 februari 2002 weduwnaar van
Geertje Oosting-Wigchers

Jantje Martens-Ottens

J.G. Ottens
W. Ottens-Zandvoort (in herinnering)

H.B. Martens-Ottens
J. Martens

Het is goed zo …..

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op
donderdag 24 november om 13.30 uur in de
Dorpskerk, Brink 8 te Gieten, waarna wij hem zullen
begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de
Algemene Begraafplaats aan de Oude Groningerweg.
Als u samen met ons afscheid wilt nemen, wordt u om
13.15 uur verwacht.

Ambachtsstraat 9
9531 JP Borger
Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Familieberichten kunt u inleveren
tot maandagmiddag 14.00 uur bij
de Bruna in Borger.

Daarna is er gelegenheid om samen met ons
herinneringen op te halen in Hotel-Restaurant
't Zwanemeer, Oude Groningerweg 1 te Gieten.

De Bruna is maandag om 13.00 uur geopend.

† 18 november 2022

Anne en Krassi

Uitslagen Bridgeclub Welzijn Ouderen Borger
De Uitslag van 18 November jl. in het Hunzehuys te Borger.

Op vrijdag 25 november nemen we om 14.00 uur afscheid in de aula
van Crematorium Cereshof, Ceresstraat 4A, 9502 EA Stadskanaal
en zouden je hierbij willen uitnodigen bij ons te zijn
en dit moment te delen ter ere van zijn leven.
Een boeketje is heel erg welkom maar nog leuker zou hij het vinden als je
iets meenam uit je eigen tuin of omgeving; een tak van je favoriete struik of
boom, een bloem of wat van je oogst uit de moestuin.
Correspondentieadres: Noorderdiep 122, 9521 BG Nieuw-Buinen

A Lijn:
1e plaats:
2e plaats
3e plaats:
4e plaats:

Ria Bosman & Henk Bosma
Lammy Kinds & Ina Prins
Minie Speelman &Geert Boekholt
Greetje Lunshof & An Peters

70,67%
53,08%
52,42%
52,09%

B Lijn:
1e plaats:
2e plaats:
3e plaats:
4e plaats:

Egbert v d Scheer & Jantje Boelema
Geert Brands & Gezinus de Leeuw
Annie Brouwer & Wia Schuiling
Marry Everts & Geert Everts

62,66%
58,15%
57,81%
53,65%

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 contakt op met een
van het bestuur: Jantje Boelema Tel 0599-21
25 25, Henk Tewis Tel 0599-23 6408 of
Rieky Zinger Tel 06 83 57 49 15 of 0599-23
80 30.
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Gratis wintercheck bij AZ Autoservice &
Schadeherstel

Dinsdag 22 november 2022

Vriendenloterij verrast Jeanette Alons in
2e Exloërmond met € 100.000

‘Het is de bedoeling dat we dit elk jaar gaan doen’
AZ Autoservice en Schadeherstel in 2e Exloërmond houdt op zaterdag 3 december
een gratis wintercheck. ‘Het is de eerste keer dat we dit doen en het is de bedoeling
dat we er een jaarlijks terugkerend evenement van maken’, vertelt Aron Zwiers. ‘De
gratis wintercheck is bovendien een mooie manier om ons bedrijf nog beter op de
kaart te zetten. We merken dat er nog steeds mensen zijn die denken dat we alleen in
schadeherstel doen. Dat is echter niet het geval, want je kunt hier ook gewoon voor
bijvoorbeeld een APK of een grote onderhoudsbeurt terecht’, zegt Zwiers.
Ook fietsverlichting check
Het is zeker de moeite waard om zaterdag
3 december een bezoek te brengen aan AZ
Autoservice en Schadeherstel. ‘Mensen
kunnen hun auto hier gratis laten checken.
Het wordt kouder en dat kan bijvoorbeeld
eerder problemen met de accu van de auto
opleveren. Na de wintercheck kunnen
mensen weer met een gerust gevoel de winter
tegemoet’, zegt Zwiers. Terwijl de auto
gecheckt wordt, krijgen bezoekers koffie,
thee, warme chocolademelk en een broodje
hamburger aangeboden. Maar er is meer.
‘Het valt ons op dat er nog heel veel mensen
zonder deugdelijke verlichting fietsen. Dat
levert gevaarlijke situaties op. Om die reden
kunnen mensen hier op 3 december de
fietsverlichting laten checken, uiteraard ook
gratis. Is de verlichting niet in orde, dan
krijgen ze van ons een gratis verlichtingssetje
aangeboden, dat ook nog eens gratis
gemonteerd wordt. Dit wordt overigens
verzorgd door Harms Tweewielers uit
Stadskanaal. Laat dus ook gerust de kinderen
langskomen. Voor hen hebben we ook nog
een cadeautje.’
Uniek in de regio
Tijdens deze dag zal ook Sterfix aanwezig
zijn. Zij kunnen geheel gratis de
autoruiten checken op barstjes en andere
beschadigingen. Verder is er tijdens de dag
nog een leuke win-actie. ‘Zie deze dag maar
als een extraatje voor onze klanten. Voor
andere mensen is het weer de ideale dag om
eens nader kennis te maken met ons bedrijf.
We zitten hier al acht jaar en toch zijn er
nog steeds mensen die denken dat wij alleen

Foto: Jurgen Jacob Lodder
Een grote verrassing voor Jeannette Alons uit 2e Exloërmond. Zij heeft in de trekking
van de VriendenLoterij een bedrag van € 100.000 gewonnen. Jeannette Alons werd
onlangs verrast met de cheque door VriendenLoterij-ambassadeur en zanger Jamai
Loman.
Jeannette reageerde enthousiast toen zij
de cheque van 100.000 euro in ontvangst
nam. “Geweldig!’' reageert Jeanette Alons
toen zij van Jamai de cheque van € 100000
overhandigd kreeg.

Gemeente Aa en Hunze koopt terrein van
Yorneo in Papenvoort
in schadeherstel doen. Wij kunnen heel het
pakket bieden – van APK en uitlijnen tot
een grote beurt en banden - en zijn daarmee
uniek in de regio. Dus zowel met schade als
onderhoud kun je met jouw auto bij ons
terecht’, zegt Zwiers. ‘Heb je schade aan de
auto? Je kunt deze dag ook langskomen voor
een gratis taxatierapport.’
Iedereen is zaterdag 3 december van 09.00
uur tot 17.00 uur welkom bij AZ Autoservice
en Schadeherstel aan de Noorderkijl 6 in
2e Exloërmond. (Week in Week uit/Vincent
Muskee)

PvdA Borger-Odoorn: Sportverenigingen
in De Koel mogen niet in de knel komen
De Partij van de Arbeid-fractie in Borger-Odoorn heeft tijdens de laatste
raadsvergadering aandacht gevraagd voor de sportverenigingen in sporthal De Koel.
Voor de sporthal in Borger zal een nieuwe sporthal in de plaats komen en tijdens de
bouw kunnen de sportverenigingen dan niet in de sporthal terecht.
Yannick Olij, fractievoorzitter van de
PvdA Borger-Odoorn, deed tijdens de
raadsvergadering de oproep om voor
de sportverenigingen gedurende de
bouw een plek dichtbij te zoeken. Bij de
sportverenigingen bestaat de angst dat het
leden zal kosten als er ver gereisd moet
worden. De PvdA begrijpt die zorgen en wil
dat sport goed toegankelijk blijft in de gehele

gemeente. De wethouder herkent de zorgen
en gaat in gesprek met de verenigingen om
te kijken naar een oplossing. Het CDA en
de VVD sloten zich tijdens de vergadering
aan bij de zorgen. Voor de PvdA BorgerOdoorn blijft het uitgangspunt dat de
sportverenigingen in De Koel niet in de knel
mogen komen.

Treens in Borger bestaat 15 jaar
Deze maand is Treens 15 jaar actief vanuit Borger in de financiële administratie. Wat
eind 2007 begon met 1 dag in de week met administratieve werkzaamheden uit te
voeren voor part-time ondernemers, ZZP-ers en verenigingen is uitgegroeid tot mijn
belangrijkste activiteit. Door gestage groei van mijn klantenbestand heb ik besloten
om vanaf 1 januari 2023 full-time met Treens, mijn eigen administratiekantoor verder
te gaan om klanten en opdrachten binnen te halen als ZZP-er.
Bent u op zoek naar een administrateur of
administratiekantoor voor uw financiële
administratie neem dan contact met mij op.
Ik kan u helpen bij het inrichten en verzorgen
van de administratie, BTW-aangiftes en
aangiftes lnkomstenbelasting verzorgen,
kwartaalcijfers en jaarcijfers opstellen
en adviseren bij financiële vraagstukken.
Ook voor tijdelijke inhuur i.g.v. ziekte of
zwangerschap kunt u bij mij terecht. Bij
Treens staat u als ondernemer voorop en
hanteer ik vaste prijzen voor een jaar.

’Nu we deze mooie geldprijs hebben
gewonnen gaan we onze camper misschien
inruilen voor een nieuwe’. Daarnaast wordt
Jeannette eind dit jaar 60 en dus geef ze een
feestje.

Heeft u interesse neem dan vrijblijvend
contact op via de telefoon: 06-23418710 of
via email: info@treens.nl. Of neem een kijkje
op www.treens.nl.

De gemeente Aa en
Hunze koopt het terrein
van zorgorganisatie
Yorneo in Papenvoort.
Nu al huurt de gemeente
zeven gebouwen op het
terrein voor de opvang van
ongeveer 200 Oekraïners
en een school. Met de
koop krijgt de gemeente
daar de overige drie
gebouwen bij. Het terrein
van ruim 7 hectare groot
stond vanaf juli te koop.
Met de aankoop door de
gemeente is verzekerd dat
de opvang kan worden
voortgezet.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra kreeg symbolisch de sleutel
overhandigd van Jeroen Regtuijt (directeur-bestuurder Yorneo)

Donderdag 24 november open middag van 15.00 tot 17.00 uur

Engelse conversatielessen in
2e Exloërmond

Graag wil ik me even voorstellen, mijn naam is Anita Rus en ik woon in Valthermond.
Toen ik elders in Nederland woonde heb ik een aantal jaren, met heel veel plezier,
Engelse conversatieles in verschillende dorpshuizen gegeven.
Ik ben Nederlandse en heb 20
jaar in het buitenland gewoond
voornamelijk in Engeland en
heb een Engelse opleiding
gehad van basis- tot voorgezet
onderwijs.
Van en via verschillende
mensen hoorde ik vaak dezelfde vraag: “Waar
kan ik Engels leren, gewoon conversatie
Engels, zonder al de moeilijke grammatica
erbij. Alledaagse Engels waar je wat aan hebt,
praktisch, laagdrempelig met de nadruk op
uitspraak en die in kleine groepen worden
gegeven”.
Bij een bezoek aan het dorpshuis, in de plaats
waar ik destijds woonde, heb ik mijn idee en
voorstel en op tafel gelegd. Een proef met
1 middag in de week Engelse conversatieles
in het dorpshuis. Daar begon het mee en
binnen twee maanden groeide de interesse

om Engelse conversatielessen te
volgen gestaag en ook in andere
omliggende dorpen. Uiteindelijk
werden het 5 cursussen in
de week voor verschillende
groepen. Op avonden en op
twee middagen, in groepen van
minimaal 4 deelnemers tot 8-10 personen in
andere groepen.
Mijn cursus is bedoeld voor iedereen, het is
laagdrempelig. Wat je leert is praktisch, handig
en zeer doeltreffend. Heb je interesse om
Engelse Conversatieles te volgen, kom naar
de open middag op donderdag 24 november
tussen 15.30-17.00 uur. Aanmelden kan door
een email te sturen naar Hands-on-services@
outlook.com met vermelding van naam, adres
en telefoonnummer.
Speak to you soon!
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VVD ging op werkbezoek bij Week in Week uit
gemiddeld rond de 60 en de 40 procent.
Het merendeel is dus geschreven door
journalisten.’

TE KOOP
KERSTBOMEN
Blauwspar - Nordmann
Bezorging mogelijk.
Familie Middelbos | Dorpsstraat 20, Ees
Tel. 0599 - 23 40 04 / 06 - 36 00 46 87

Bridge-uitslagen DES 2
in Odoorn
De uitslagen van de 1e zitting van de 2e ronde, gespeeld
op 17 november 2022 in Hotel Oringer Marke te Odoorn,
zijn als volgt:
1e mw Didi van Aacken & de hr Pieter Bokhoven
2e ds Liesbeth Baard & Trijnie Feringa met
3e hrn Gezinus de Leeuw & Hendrik van Veen
4e ep Greetje & Jan Bruins met
5e ds Co Glazenburg & Petra Visser met

70,42%,
63,96%,
60,26%,
57,97%,
54,35%.

We spelen elke donderdagavond in Hotel De Oringer Marke
te Odoorn. Wie interesse heeft om te gaan bridgen, ook
beginnende bridgers, kunnen voor info terecht bij Pieter
Bokhoven Tel. 0591-34 64 54 of bcdes.secr@gmail.com.

TE HUUR!

GARAGEBOXEN
in Exloo, Valthermond
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!
info@boxinvest.nl
www.boxinvest.nl
Tel.: 0251-218026

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

Geen politieke kleur
Hoewel Meiringh het belangrijk vindt
dat de lezers ook weten wat er in
politiek opzicht leeft in Borger-Odoorn
en Aa en Hunze is hij terughoudend
met het plaatsen van artikelen van
politieke partijen. ‘We plaatsen natuurlijk
wel zoveel mogelijk van wat de politieke
partijen insturen maar het moet wel
altijd over de inhoud gaan. Gelukkig is
dat meestal ook het geval en plaatsen
we de artikelen met plezier’, zegt hij.
Ook de bestuurders worden gevolgd.
Iedereen in de gemeente Borger-Odoorn kent wel de Week in Week uit.
Als een wethouder of de burgemeester
Elke vereniging, ondernemer of buurtvereniging stuurt wel eens nieuwtjes iets buiten de deur doet, stuurt Meiringh
naar het populaire huis-aan-huisblad in Borger-Odoorn en omgeving en
vrijwel altijd een fotograaf en of
de gemeente gebruikt de krant voor de gemeenteberichten. Ook voor de
journalist op pad. ‘Ik vind het belangrijk
politieke partijen is de Week in Week uit een belangrijk platform. En dat
dat inwoners hun bestuurders kennen.
was reden voor de VVD om eens een kijkje in de keuken van de krant te
Uit reacties die ik krijg merk ik dat
nemen tijdens een werkbezoek.
politiek veel meer leeft dan we vaak
denken. Als krant wil ik echter geen
120 kranten en bijlages per jaar
Deze mix vindt Meiringh belangrijk. ‘Zo politieke kleur krijgen. Daarom ben ik
De politieke partij sprak met Harrie
kan iedereen onze krant lezen.’
altijd wat terughoudend’, legt hij uit.
Meiringh, al 18 jaar eigenaar van de
Week in Week uit en al 28 jaar eigenaar Merendeel geschreven door
Passie
van Uitgeverij Olympia. Daarnaast is hij journalisten
Fractievoorzitter Hofsteenge was na
uitgever van een aantal maandkranten
Hoewel Meiringh iedereen oproept
afloop van het gesprek onder de indruk
in de regio zoals RegioMagazine,
om hun nieuws in te sturen of de
van de bevlogenheid van Meiringh.
Westerwolder Lougblad en de 18
krant te tippen, is de krant niet alleen
‘Ik vind het mooi om te zien hoe hij
Dorpenkrant. In totaal brengt hij
afhankelijk van ingekomen stukken.
zich, samen met zijn team, inzet voor
ongeveer 120 kranten en bijlages uit
Veel artikelen maken ze namelijk zelf.
de krant in onze gemeente. Maar ook
per jaar uit. Meiringh hield op de
Naast de vaste medewerkers maakt hij
de energie waarmee hij spreekt over de
basisschool ooit, toen hij nog maar
gebruik van verschillende freelancers.
muziekfeesten die hij organiseert, terwijl
tien jaar oud was, een spreekbeurt
‘De afgelopen tijd is hierin wel een
dit eigenlijk een uit de hand gelopen
over het toenmalige Nieuwsblad
professionaliseringsslag gemaakt’, zegt
hobby is. Ik denk dat deze man alles
van het Noorden en begon op zijn
Meiringh. ‘Alle journalisten, op een
wat hij doet met passie doet en dat
vierentwintigste al een eigen uitgeverij.
uitzondering na, hebben een afgeronde vind ik een mooie eigenschap’, besluit
HBO opleiding. De verhouding tussen
Hofsteenge.
‘Zo kan iedereen onze krant lezen’
eigen nieuws en ingekomen nieuws ligt
De Week in Week uit, die dit jaar vijftig
jaar bestaat, moet wat de uitgever
betreft een laagdrempelige krant voor
iedereen zijn en blijven en zeker geen
sensatiekrant. Foto’s en artikelen van
ongelukken of brandende huizen
krijgen geen plek in de krant. De krant
Ben je nieuwsgierig naar wat Into Nature allemaal doet in Borger-Odoorn,
haalt haar inkomsten uit advertenties
wil je je misschien aanmelden als vrijwilliger? Houd je van kunst, van natuur,
en gaat dan ook zuinig om met
of van allebei? Dan ben je van harte welkom in het Dorpshuis in Drouwen
haar adverteerders. Zo zet de krant
op donderdag 24 november om 19.30 uur. Artistiek leider Hilde de Bruijn
advertenties als extra service ook op
zal deze avond een update geven over het programma en de vele kunstenaars
bijvoorbeeld de Facebookpagina van
die op dit moment al aan het werk zijn in het gebied. Daarnaast komen de
Week in Week uit. Daarnaast is de
verschillende taken van vrijwilligers aan de orde. Kijk voor meer informatie op
krant online (vanaf dinsdag, 16.30 uur)
www.intonature.net.
te lezen via www.weekinweekuit.com.

Donderdag 24 november: informatiebijeenkomst
Into Nature voor belangstellenden en (potentiële)
vrijwilligers: 19.30 uur Dorpshuis Drouwen
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Lelieteelt in Borger-Odoorn
Een brief van een inwoonster uit Eesergroen over de lelieteelt in
Borger-Odoorn was voor GB aanleiding dit onderwerp op de agenda
te zetten van de oordeelsvormende raadsvergadering. De brief zelf
is niet openbaar maar de briefschrijfster sprak donderdagavond
zelf in namens 18 van de 68 huishoudens in Eesergroen. Daardoor
werd de strekking wel duidelijk. Ze maakt zich zorgen over het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, het watergebruik,
bodemvervuiling en aantasting van het landschap.
Door: Ineke Arends

niveau maatregelen op te leggen.
Er zijn wettelijk strenge regels
GB was het met deze inspreekster
op het gebruik van middelen
eens. Heidi Edens, woordvoerder
in de landbouw en die worden
van GB en inwoonster van
ook streng gecontroleerd. Hij
Eesergroen, vroeg het college of
vindt het wel van belang dat er
zij de zorgen deelden en welke
sprake is van een gezond woonmaatregelen er genomen kunnen
en leefklimaat en hij verwees
worden. Andere partijen twijfelden hierbij naar de ‘toekomstvisie
of er wel (gezondheids)risico’s
gewasbescherming 2030’ die het
zijn en VVD en CDA gaven
rijk opstelde in samenwerking
onmiddellijk aan geen gemeentelijke met de land- en tuinbouw. Hierbij
regels te willen hebben boven
wordt gewerkt aan duurzame
de bestaande (strenge) landelijke
productie met weerbare planten
regels. GL wilde best inhoudelijk
en teeltsystemen waarbij
discussiëren maar wilde eerst
gewasbeschermingsmiddelen zo
weten of dit wel zin heeft. Kan de
min mogelijk nodig zijn.
gemeente überhaupt wel iets doen?
Het idee van LBO om eens als raad
Wethouder Hartsuiker kan niet
de bollenboeren (er zijn er drie in
nagaan hoeveel hectare lelies er
de gemeente) te bezoeken vond
geteeld worden in de gemeente.
wel weerklank. Ook het idee van de
Dit komt omdat er ook land
bewonersgroep om een meldpunt
verpacht wordt aan boeren die lelies in te stellen wil burgemeester
gebruiken als wisselteelt. De zorgen Seton onderzoeken maar dan moet
over gewasbeschermingsmiddelen
wel duidelijk zijn wat er met de
neemt hij serieus, die zijn
meldingen gedaan kan worden.
kortgeleden ook nog besproken
binnen provinciale staten. De
In de raadsvergadering werd ook
conclusie was dat de provincie geen de Koel in Borger besproken.
middelen heeft om maatregelen te
Alle partijen, op GL na, lijken te
nemen. Hij ging in zijn verhaal in
kiezen voor scenario 4b waarbij er
op de gewasbeschermingsmiddelen een gymzaal komt bij het nieuwe
die niet uniek zijn voor lelies maar
Esdalcollege (was al besloten)
breder worden gebruikt binnen
en een nieuwe sporthal de Koel
de landbouw. Ook ging hij in
met een multifunctionele (sport)
op bodem- en watervervuiling
ruimte. Dit agendapunt komt
waarvoor geen aanwijzingen zijn.
als bespreekstuk terug in de
Hij ziet geen aanleiding en geen
besluitvormende vergadering van
mogelijkheden om op lokaal
volgende week.

TE KOOP
KERSTBOMEN
In vele soorten en maten!
Wilt u op een makkelijke manier een mooie kersboom
uitzoeken, kom dan bij:
HF Ottink
Dideldomweg 3 | Gasselternijveenschemond
7 dagen in de week geopend
Gratis in net verpakt voor makkelijk vervoer

Uitslagen Bridgeclub Borger
Maandag 14 november
1 Ellen Roeper & Johannes Sijbom
2 Neeltje Tack & Roelie Roossien
3 Els Mikkers & Ed Oldeman
4 Jan Rosing & Jelle Zwanenburg
5 Alice Folkerts & Annemieke Teule
		
Dinsdag 15 november A-lijn
1 Gerda Hoeksma & Janny Scheper
2 Hennie Meyer & Dina Paas
3 Gezinus de Leeuw & Date Keuning
B-lijn
1 Ed Oldeman & Mary Oldeman
2 Gerard Lasonder & Tjasso Roossien
3 Evert Wind & Roelie Wesseling
C-lijn
1 Marry Everts & Geert Everts
2 Bonne Timmer & Gerrit Jan Lahuis
3 Fenny Bruins & Greetje Lunshof
		
Donderdag 17 november
1 Heleen Caspers & Janny Offeringa
2 Fenny Brouwer & Han Brouwer
3 Henk Riemeijer & Cor Houtenbos
4 Martin Abrahams & Martje Abrahams
5 Barend Oudegeest & Jan Rosing

64,58%
63,54%
58,68%
57,64%
56,60%
70,00%
59,58%
55,42%
64,52%
57,48%
57,04%
59,75%
59,33%
56,75%
63,01%
60,16%
57,16%
56,76%
54,02%
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Energiecoach Geert Deekens verrast fractieleden
CDA Borger-Odoorn met nuttige tips
Afgelopen zaterdag 29 oktober ’22 organiseerde de fractie van
CDA Borger-Odoorn haar CDA Toer. In deze toer gaan we in de
gemeente op zoek naar burgers welke iets met ons willen delen.
Voor deze keer draaiden we het om en kwam er iemand bij ons
op bezoek, deze keer Geert Deekens, Energiecoach namens de
gemeente Borger-Odoorn.
Wat doet de energiecoach!
De Drentse energiecoach is een
vrijwilliger die door een ervaren
energieadviseur is opgeleid om je
te helpen met energiebesparing in
je woning. Deze energiecoach is
er voor alle inwoners in Drenthe.
De Drentse energiecoaches zijn
vrijwilligers, inwoners uit eigen
gemeente en geven informatie
zonder commercieel oogmerk.
Ondanks dat Geert Deekens een
echte vrijwilliger is, heeft hij er
bijna een full-time baan aan, dit jaar
heeft Geert al 72 scans afgelegd.
Deze scans moeten goed worden
voorbereid, op locatie is Geert zo’n
2 uur bezig en hij maakt achteraf
een rapport voor u. Op deze manier
worden de nodige uurtjes gevuld,
zonder dat hier ook maar enige
vorm van financiële compensatie
voor is. Onze fractie stond hier best
wel van te kijken, mede doordat
andere buur-gemeentes wel een
financiële compensatie geven aan
de energiecoach. Geert is enorm
gemotiveerd, daarom houdt hij
het zo goed vol. Een paar nieuwe
collega’s erbij zouden de last echter
wel een beetje verminderen, dus
daar kijkt Geert ook naar uit. Om
de energie er in te houden heeft de
CDA fractie nogmaals aandacht
gevraagd voor een vergoeding
voor Geert en zijn (toekomstige)
collega’s. De vergoeding die komt
er nu.

de RC waarde, uw beglazing en de
bouwconstructie komen aan bod.
Na het huisbezoek ontvangt u van
de energiecoach een rapport met de
resultaten. Voor complexere vragen
wordt u doorverwezen naar het
Drents Energieloket.
De Drentse Energiecoach:
- Geeft voorlichting en informatie
over uw energierekening
- Vertelt hoe je met eenvoudige
(gedrags-) maatregelen energie
kunt besparen
- Geeft informatie over de huidige
kwaliteit van de constructies
(isolatie) en installaties in uw
woning.
- Kijkt met u naar mogelijkheden
om duurzame energie op te
wekken, zoals zonne-energie,
warmtepompen enz.
- Maakt op verzoek warmtescans
van uw woning om warmte
lekken en koude bruggen op te
sporen. Alleen mogelijk tijdens
koude wintermaanden.
Wilt u weten of de energiecoach
ook voor u iets kan betekenen, of
wilt u zelf energiecoach worden en
wilt u informatie hierover, neem
dan contact op met: Geert Deekens,
op email adres energiecoach.
borgerodoorn@gmail.com of
neem contact op met het Drents
Energieloket op email adres info@
drentsenergieloket.nl

Hoe werkt het?
De energiecoach loopt samen met u
door het huis en kijkt waar energie
te besparen valt. Dat doet hij/
zij met behulp van een checklist.
Onder andere uw energieverbruik,

We danken Geert voor een leerzame
ochtend en wensen hem heel veel
succes om onze gemeente een stuk
energiezuiniger te maken voor onze
inwoners.

Vervanger is Jos van der Werf uit Gieten

Peter Mulder uit Eext stopt als raadslid
Gemeentebelangen Aa en Hunze
Peter Mulder uit Eext stopt als raadslid Gemeentebelangen Aa en
Hunze Peter Mulder uit Eext heeft vanwege zijn gezondheid moeten
besluiten om zijn werkzaamheden als raadslid neer te leggen. Peter
kwam tijdens de verkiezingen in maart 2022 met voorkeursstemmen
in de gemeenteraad van Aa en Hunze en werd vanaf september 2022
vervangen door Jos van der Werf uit Gieten.
Peter weet sinds 2012 dat hij een
spierziekte heeft. Vier jaar geleden
heeft hij zijn ondernemerschap
in de Verhuurschuur, Catering
Teuben en Snack- en eetcafé De
Eexterhalte achter zich moeten
laten. “Dat was een bittere pil, maar
noodzakelijk voor het behoud van
mijn leven.” Toch bleef de drang
om nuttig bezig te zijn. En dus
stelde Peter zich kandidaat voor
Gemeentebelangen Aa en Hunze.
“In het begin heb ik een aantal
raadsvergaderingen moeten missen
vanwege de implantatie van mijn
medicijnpomp. Maar ik was ervan
overtuigd sterker terug te komen.”

raadswerk zou overnemen.”

Peter heeft door zijn spierziekte
veel last van spasmen. Met zijn
medicijnpomp krijgt hij elke dag
gedoseerd medicijnen toegediend
die deze spasmen omlaag moeten
brengen. “Al bijna zes maanden
is mijn bloeddruk veel te hoog.
Dit heeft blijvende schade
veroorzaakt aan mijn nieren en
hersenen. Met als gevolg dat ik nu
concentratieproblemen ondervind
en het moeilijk vind om ergens lang
mijn aandacht bij te houden. Als
mijn bloeddruk zo hoog blijft, kan
het nog meer schade aanrichten.
Denk aan geheugenproblemen
Een aantal raadsvergaderingen heeft bijvoorbeeld.”
Peter als raadslid aan tafel gezeten
in de raadszaal van Gieten. Totdat
Rust nemen. Dat is het advies van
in september Peters bloeddruk
artsen. “Bovendien kan ik door de
enorm stijgt en artsen deze ondanks blijvende schade het raadswerk niet
medicatie niet naar beneden kunnen meer goed uitvoeren. En dat heeft
krijgen. “In die situatie was het
mij doen besluiten mijn raadswerk
voor mij niet mogelijk om mij voor volledig neer te leggen. Een pijnlijk,
honderd procent in te zetten voor
maar noodzakelijk besluit.” Jos
de gemeenteraad en daarmee ook
van der Werf uit Gieten neemt het
onze inwoners. Daarom is toen
raadswerk van Peter over. Jos is 6
in goed overleg met bestuur en
jaar actief geweest als raadslid voor
fractie van de partij afgesproken
Gemeentebelangen Aa en Hunze.
dat Jos van der Werf tijdelijk mijn

Tekening: Peter Mulder
Van jongs af aan is Peter de
creatieve aanjager van meerdere
activiteiten in Eext. Dat gaat van de
jeugdsoos, beddenrace, MR PWA
school, ijsraces, historische motor
GP tot aan de Evenementenradio,
die vanuit zijn studio werd
uitgezonden. Stilzitten kan Peter
dan ook niet. “Ik ben niet iemand
die bij de pakken neer gaat zitten.
Wat ik nu graag doe is uitgebreid
koken voor familie en vrienden en
ik houd van tekenen. Bovendien
ben ik een enorme liefhebber van
kunst en oudheden en bezoek ik
met regelmaat een beurs. Zulke
dingen geven mij enorm veel
energie. Evenals gezellige dingen
doen met mijn vrouw en onze
dochters. Ik ben van plan om met
hen nog vele mooie momenten
samen te beleven.”
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Sint komt aan in

Sint komt aan in

Borger

Odoorn

Sint komt aan in Drouwen

Sint komt aan in

Valthermond

Goedheiligman arriveert in Drouwen met
de Sint Express

Sint komt aan in

2e Exloërmond
De intocht van Sinterklaas in Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen afgelopen
zaterdag mocht zich in een grote belangstelling verheugen. Dat had mogelijk te
maken met de introductie van de Sint Expres, een feestelijk versierde paardentram.
Het plaatselijk comité had voor nog een nieuw element tijdens de jaarlijkse intocht
gekozen. De Gasselter Blaoskapel marcheerde niet zoals te doen gebruikelijk voorop
maar had plaatsgenomen op een speciale platte kar en liet zich rijden. De muzikanten
speelden ondanks de lage temperaturen, het was één graad onder nul, de pannen van
het dak.

Sint komt aan in Gieten

Sinterklaas had uiteraard een prominente plek
in de feestelijke optocht gekregen. De nog
maar steeds ouder wordende kindervriend
had een grote groep enthousiaste veegpieten
meegenomen. Kinderen konden onderweg
op verschillende plekken, na het tonen van
een ingekleurd vervoersbewijs, plaatsnemen
in de halfopen Sint Express. Daarna was
het zwaaien geblazen naar alle publiek
onderweg! Via vier haltes in Bronneger en

Drouwen arriveerde de hele karavaan rond
14.00 uur bij het Meester Hekmanhoes. Voor
het dorpshuis stonden de meeste ouders
en grootouders de kroost op te wachten
om daarna gezamenlijk in de gymzaal van
het dorpshuis een geweldig welkomfeest te
vieren. De organisatie blikt zeer tevreden
terug op de nieuwe opzet en denkt nu al weer
na over een nog indrukwekkender intocht
volgend jaar.
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Clubnieuws
vv Buinerveen
Zaterdag 26 November			
BBC JO 17-1
Gieten/Eext JO 17-1 10.30 uur
BBC JO 13-1
Mussel JO 13-1
11.30 uur
BBC JO 11-1
FC Zuidlaren JO 11-4 10.00 uur
CEC JO 10-1
BBC JO 10-1
09.00 uur
FC Zuidlaren JO 08-2 BBC JO 08-1
11.00 uur
Sellingen JO 07-1
BBC JO 07-1
09.45 uur
FC Coevorden JO 07-1 BBC JO 07-2
09.20 uur
		
Zondag 27 November		
Buinen 1
Buinerveen 1
14.00 uur
Gasselternijveen 3
Buinerveen 2
10.00 uur
HOVC 7
Buinerveen 3
10.00 uur

Zaterdag 26 november 2022
ST Gieten/Eext JO11-1J SJO ZVC ‘14 JO11-1
SJO ZVC ‘14 JO9-2
BATO JO9-2
SJO ZVC ‘14 JO11-2
ST Gieten/Eext JO11-2J
SJO ZVC ‘14 JO8-1
SJO ZVC ‘14 JO8-2
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM Ter Apel ‘96 FC JO13-1
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM
Valthermond JO9-1
SJS JO19-2
SJO ZVC ‘14 JO19-1
Veendam 1894 JO14-2
SJO ZVC ‘14 JO14-1
ST Beilen/Fit Boys VR1 SJO ZVC ‘14 VR1
Gomos JO17-1
SJO ZVC’14 JO17-1
SVBC JO12-1JM
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM

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

Zondag 27 november 2022
Gasselternyveen 2
Groninger Boys 2
Gasselternyveen 3
Buinerveen 2
Raptim 1
Gasselternyveen 1
Sellingen 3
Gasselternyveen 4

11:00
10:00
14:00
09:45

vv Gieten
Woensdag 23 november, bekervoetbal
20:00 vv Gieten
d’ Olde Veste’54
Vrijdag 25 november
20:00 Zuidlaren 4

Gieten 3 Zaal

Zaterdag 26 november
08:30 Achilles 1894 JO10-3
08:30 ZVC ‘14 JO11-2
09:00 Gieten/Eext JO7-1JM
09:00 Gieten/Eext JO9-2JM
09:00 Gieten JO8-3
09:00 FC Assen JO13-2
09:00 SPW JO8-1JM
09:00 Ter Apel ‘96 JO9-1
09:20 VAKO/Tynaarlo JO7-1
09:40 Gieten/Eext JO7-1JM
10:30 Gieten/Eext JO13-2JM
10:30 Gieten/Eext JO11-1JM
10:30 Gieten/Eext JO14-1JM
10:30 Appingedam JO15-1
10:30 BBC JO17-1
10:30 Stadskanaal JO8-1
12:30 Gieten/Eext JO17-1JM
12:30 Gieten/Eext JO15-2JM
12:30 Gorecht JO19-1
14:30 Gieten/Eext JO19-2

Gieten/Eext JO10-1JM
Gieten/Eext JO11-2JM
Zuidlaren JO7-3
Veendam 1894 JO9-3
Zuidlaren JO8-5
Gieten/Eext JO13-1JM
Gieten/Eext JO8-2JM
Gieten/Eext JO9-1JM
Gieten/Eext JO7-1JM
Gorecht JO7-4
Wijster JO13-1JM
ZVC ‘14 JO11-1
EHS’85 JO14-1
Gieten/Eext JO15-1
Gieten/Eext JO17-2
Gieten/Eext JO8-1JM
HOVC JO17-1
Actief JO15-2
Gieten/Eext JO19-1
HS’88 JO19-2

Zondag 27 november
09:00 Actief 4
10:00 Gieten 2
10:00 Gieten 3
10:00 Gieten 5
14:00 Lewenborg 1

GEMENGD
GEHAKT
500 GRAM

3.99!

EIGENGEMAAKTE
ROOKWORSTEN
2 STUKS

5.59!

ud
Alles onder voorbeho n
prijze
oop
ink
me
tre
ex
n
va

vv Gasselternijveen

Gieten 4
GRC Groningen 2
Eext 2
Asser Boys 3
vv Gieten

vv HOVC
Zaterdag 26 november		
9.00 HOVC JO8-2
Nieuw Buinen JO8-1JM
9.00 HOVC JO9-1JM
SVBO JO9-2
9.00 DZOH JO15-5
HOVC JO15-2JM
9.30 HOVC JO11-1JM
Bargeres JO11-1
10.00 DVC’59 JO8-1
HOVC JO8-1JM
10.00 De Treffer’16 JO12-1
HOVC JO12-1JM
10.00 De Treffer’16 JO10-1
HOVC JO10-1
10.30 HOVC JO12-2JM
Musselkanaal JO12-2
11.00 HOVC JO13-1
Sweel JO13-1JM
13.15 ST Gieten/ Eext JO17-1JM
HOVC JO17-1
14.30 HOVC Vr1
Witteveense Boys’87 Vr1
14.30 Raptim JO19-1
HOVC JO19-1
		
Zondag 27 november		
10.00 HOVC 2
Germanicus 2
10.00 HOVC 4
Bareveld 2
10.00 HOVC 6
Protos 3
11.00 Twedo 3
HOVC 3
11.30 Sc Balkbrug 2
HOVC 5
12.00 HOVC 7
Buinerveen 3
14.00 Valthermond 1
HOVC 1

Dinsdag 22 november 2022

M E G A
5
5
5
5
5
5

KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO

V O O R D E E L :

KIPPENBOUTEN 		
HAMLAPPEN 			
SPEKLAPPEN 			
SCHOUDERKARBONADE
GEMENGDGEHAKT 		
RIBLAPPEN 			

10 GEHAKTBALLEN
10 GRILLBURGERS
10 KIPSCHNITZELS

7,99
7,99
7,50

VOLG ONS OOK OP

FACEBOOK!

18.75
35.95
31.75
30.75
32.50
56.25

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

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

3 MAGERE VARKENSROLLADES SLECHTS 18.50!

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

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

Ongenadig pak slaag voor De Treffer’16 in 2e Exloërmond
Het ging de afgelopen weken eigenlijk best goed met
De Treffer’16. Er werden weliswaar geen punten gepakt,
het spel werd echter wel steeds beter. Daar was zondag
in het duel tegen hoogvlieger SVBC echter niets van
terug te zien. In een bijzonder eenzijdige wedstrijd
verloor de ploeg van trainer Ludie Hulshof met liefst
1-11. Bij rust was het overigens al 0-8 (!).
Onder druk
De gasten uit BargerCompascuum lieten er geen
gras over groeien en zetten

De Treffer’16 meteen onder
druk. Via Sander van Essen,
Tim Funke en Davey Geerts
stond het na een kwartier

sv Borger
Zaterdag 26 november 2022		
08:45 Borger JO9-1
ST Rolder Boys JO9-2
08:45 Borger JO8-1
Ter Apel ‘96 FC JO8-1
09:00 Borger JO17-1
SVBO JO17-1
09:00 Borger JO13-2
KSC JO13-1JM
09:00 Borger MO15-1
Nieuw Buinen MO15-1
11:00 Borger JO15-2
Ter Apel ‘96 FC JO15-2
11:00 Borger JO11-4
Borger JO11-3JM
11:30 Borger JO17-2
Stadskanaal JO17-3
13:00 Borger 2
Knickerbockers The 6
14:30 Borger 1
Weide De 1
14:30 Borger 3
BSVV 4
09:00 ST Rolder Boys JO8-2
Borger JO8-2
10:15 BATO JO13-1
Borger JO13-1
10:30 SVBO JO15-1
Borger JO15-1
11:00 SJO Pekela 2000 JO11-1JM Borger JO11-2
11:00 Borger JO11-4
Borger JO11-3JM
Zondag 27 november 2022		
10:00 Musselkanaal 3
Borger 2 zo.

vv Nieuw-Buinen
26-11-2022
09:00 Nieuw Buinen JO19-1 ZNC JO19-1
10:00 Nieuw Buinen JO9-1
Musselkanaal JO9-2
10:00 Nieuw Buinen JO10-1 Musselkanaal MO10-1
11:15 Nieuw Buinen JO15-1 ZNC JO15-1
11:30 Nieuw Buinen JO12-1 FC Klazienaveen JO12-2JM
13:00 Nieuw Buinen MO20-1 Harde ‘t MO20-1
09:00 HOVC JO8-2
Nieuw Buinen JO8-1JM
09:00 Borger MO15-1
Nieuw Buinen MO15-1
09:30 Tynaarlo/VAKO MO13-1- Nw Buinen MO13-1(9-tal)
10:30 Onstwedder Boys JO11-1JM - Nieuw Buinen JO11-1
14:30 Sweel VR1
Nieuw Buinen VR1
14:30 HS’88 MO17-1
Nieuw Buinen MO17-1
14:30 WVV JO17-2
Nieuw Buinen JO17-1
27-11-2022
14:00 VV Sleen 1

Nieuw Buinen 1

De Treffer ‘16
Donderdag 24 november 2022 				
18:30 De Treffer ‘16 JO9-1JM Roswinkel Sp. JO9-1JM
Zaterdag 26 november 2022 				
09:00 De Treffer ‘16 JO9-1JM CEC JO9-2
10:00 De Treffer ‘16 JO12-1
HOVC JO12-1JM
10:00 De Treffer ‘16 JO10-1
HOVC JO10-1
14:00 De Treffer ‘16 JO15-1
DZOH JO15-4
Zondag 27 november 2022 				
10:00 Buinen 2
De Treffer ‘16 2
14:00 De Treffer ‘16 1
Weiteveense Boys 1

dan ook al 0-3. Daarmee was
de honger van de bezoekers
echter niet gestild, want
voor de rust wisten ze nog
vijf treffers te maken. Deze
doelpunten kwamen op
naam van Stan Bijl, opnieuw
Geerts, Jorn Ahlers, Bijl en
wederom Van Essen.

Foto: Herman van Oost

Ahlers maakte de 0-9, Marijn
Roufs was verantwoordelijk
voor de 0-10 en Van Essen
bepaalde de tussenstand
op 0-11. Een kwartier voor
tijd redde Melvin Wiering
namens de thuisclub de
spreekwoordelijke eer: 1-11.
Eretreffer Melvin Wiering Namens De Treffer’16
Gelukkig voor De Treffer’16 kregen Francois Kral,
namen de bezoekers na de
Denny Hospers en Tim
rust was gas terug. In die
Zwinderman de gele kaart.
periode hoefde doelman Kral (Week in Week uit/Vincent
slechts drie keer te vissen.
Muskee)

GKC heeft weinig
problemen in- en met
Roswinkel
GKC is bezig aan een prima seizoen. Zondag werd
in Roswinkel met 3-0 gewonnen van de gelijknamige
thuisclub. Daardoor staat de ploeg van trainer Gert
Sterken keurig op de vierde plaats. De achterstand op
koploper SVBC is echter slechts drie punten.
2 x Danny Kolp
GKC was zondag een maatje
te groot voor Roswinkel,
dat zich op basis van inzet
en strijd echter wel kranig
verweerde. Toch wisten de
gasten uit Gasselte in het
laatste deel van de eerste
helft al het verschil te maken.
Danny Kolp maakte na ruim
een half uur de 0-1 en pal
voor de rust bepaalde Bart
Weishaupt de ruststand op

0-2. In het tweede bedrijf
probeerde Roswinkel het
wel. Verdedigend stond
het echter prima bij de
bezoekers, die zelf uit
de counter verschillende
mogelijkheden kregen op
meer doelpunten. De 0-3
viel pas zeven minuten voor
tijd, toen opnieuw Danny
Kolp opnieuw de trekker
overhaalde: 0-3. (Week in
Week uit/Vincent Muskee)

TE KOOP

Diverse soorten eetaardappelen

10 kilo € 5,-

Zuiderdiep 65 | Drouwenermond
Tel. 06 - 25 38 42 48
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‘Om eerlijk te zijn; de beker interesseert me niet Buinerveen laat het afweten in
zo heel veel’
Schoonoord

Gieten klopt Westerwolde en maakt zich
op voor bekerclash

Foto: Harrie Meiringh
Buinerveen deed slechte zaken door in Schoonoord met 3-2 te verliezen van KSC.
Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, was van een spannende wedstrijd geen
sprake. De treffers van de ploeg van trainer Willy Kral vielen namelijk pas in de
Foto: Herman van Oost slotfase. Daarvoor was KSC de meer effectieve ploeg gebleken.
Gieten rekende zondag op eigen veld met 3-1 af met Westerwolde. De zege was over
negentig minuten voetbal terecht, al begonnen de gasten wel beter aan de wedstrijd.
KSC feller en energieker
voormalig Musselkanaal spits Harrie: 2-0.
‘Het was bij ons een beetje passen en meten Er is deze week veel gebeurd. Zo miste
KSC had voor het duel nog slechts drie
Buinerveen probeerde het in het vervolg van
ik een aantal speler missen vanwege sterfgevallen en blessures. Ik ben dan ook heel
punten bijeen weten te sprokkelen en dus
de wedstrijd wel, maar echt honderd procent
tevreden met de manier waarop het team het heeft opgepakt’, zegt winnend trainer
leken er kansen te liggen voor Buinerveen.
kansen kwamen er niet. Toen Martijn Taucius
Bas Nibbelke.
Niets bleek echter minder waar, want KSC
de 3-0 maakte, leek de wedstrijd beslist. Leek,
was zeker in de beginfase feller en energieker want in de absolute slotfase van de wedstrijd
dan de gasten. Na een half uur voetbal stond wisten de gasten via David Karabed nog
er dan ook een 2-0 voorsprong voor KSC
akelig dichtbij te komen: 3-2. Verder kwam de
op het scorebord. De 1-0 kwam van de voet
ploeg van trainer Willy Kral echter niet.
van Jelger Schepers en de tweede treffer werd (Week in Week uit/Vincent Muskee)
gemaakt door Pascal Scholtens, zoon van

Foto: Bé Speelman
Zoon Bas de rode kaart en papa en
mama Nibbelke het vleespakket

Scheidsrechter Achttien uit Jubbega is
sinds afgelopen zondag de allereerste
scheidsrechter die trainer Bas Nibbelke
wegstuurde als trainer. Bas Nibbelke
zijn ouders waren trouwens afgelopen
zondagmiddag voor het eerst in Gieten
te kijken sinds zoonlief Bas daar de
trainerscepter zwaait.
En passant namen de ouders van
Nibbelke ook nog even de hoofdprijs
(een vleespakket) van de veldverloting
mee naar huis. Op de foto ziet u trainer
Bas Nibbelke op de foto met zijn ouders
nadat hij net daarvoor de rode kaart
kreeg van Scheidsrechter Achttien
Rode kaart voor trainer Nibbelke
De bezoekers begonnen beter aan de
wedstrijd. Het was dan ook niet verrassend
dat Westerwolde via Sander van Hoorn
op een 1-0 voorsprong kwam. Nog voor
de rust werd het weer gelijk, ook op het
moment dat Gieten steeds meer grip op de
wedstrijd kreeg. Patrick Veldman tekende
voor de verdiende gelijkmaker: 1-1. Gieten

was na de rust de betere ploeg en kwam via
Jorrick Dokter op 2-1. Opnieuw Veldman
bepaalde een kwartier voor tijd de eindstand
op 3-1. Namens Gieten kregen Lars Joel
en Gijs Hollander de gele kaart. Trainer
Nibbelke kreeg bovendien de rode kaart
voorgeschoteld van de matig leidende
scheidsrechter Achttien. ‘Een belachelijke
rode kaart. Er ontstond een opstootje met
mijn leider en een speler van Westerwolde.
Toen mijn leider een duw kreeg van die
speler, heb ik me er mee bemoeid en heb
ik niets anders dan gevraagd waar de speler
mee bezig was. Het was reden voor de
scheidsrechter om mij de rode kaart te geven.
Ongelooflijk’, zegt Nibbelke.
Geen Barcelona
Woensdag wacht Gieten alweer een
uitdaging. Dan speelt het op eigen veld de
bekerwedstrijd tegen vierde divisionist Olde
Veste’54. ‘Dan zullen er andere spelers in
het veld staan als vandaag. Ik wil iedereen fit
houden en jongens de mogelijkheid bieden
om minuten te maken. Dat doe ik niet om
ze tevreden te houden, maar vanwege de
belastbaarheid van spelers en vanwege het
feit dat ik iedereen dit seizoen echt nodig heb.
Het is dus zaak dat iedereen minuten blijft
maken’, zegt Nibbelke. De trainer heeft zich
dan ook niet verdiept in de tegenstander. ‘Ze
spelen vierde divisie, dus ze zullen best wat
kunnen. Ze zullen bovendien met het eerste
elftal komen, want ook hun tweede elftal
speelt in de beker. Zij ontmoeten woensdag
VKW. We zien het woensdag wel en zullen
onze huid uiteraard zo duur mogelijk
verkopen. Olde Veste’54 is geen Barcelona,
maar dat zijn wij ook niet. En als ik heel
eerlijk ben dan interesseert de beker mij
niet zo heel veel.’ (Week in Week uit/Vincent
Muskee)

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

Rood voor Tom Meijers

Valthermond onderschat Noordster
en verliest
Dat wat niemand voor mogelijk had gehouden gebeurde zondagmiddag in Oude
Pekela toch. Koploper Valthermond verloor van het nog puntloze Noordster: 2-1. En
alsof dat nog niet genoeg was, kreeg Valthermond verdediger Tom Meijers de rode
kaart. Hij vond het nodig om de scheidsrechter te bekritiseren en kon vroegtijdig
onder de douche.
Valthermond maakte er een potje van in
het duel tegen hekkensluiter Noordster.
Het liep voor geen meter bij de ploeg van
trainer Kenny Koning, die zich eigenlijk
niet één uitgespeelde kans wist uit te spelen.
Noordster kon niet beter, waardoor het eerste
bedrijf amper het aanzien waard was. Het
vuurwerk bleef bewaard na de rust, al was er
toen van goed voetbal ook geen sprake. De
thuisclub wist na een kleine zeventig minuten
uit een van de spaarzame counters op een 1-0
voorsprong te komen.

Die goal had Valthermond helemaal aan
zichzelf te danken, want doelman Noa
Sahetapy en verdediger Mike Wilts liepen
elkaar op kolderieke wijze in de weg. Daarna
rechtte Valthermond wel eventjes de rug
en kwam het op 1-1, toen een speler van de
thuisclub zijn eigen doelman passeerde. Vier
minuten voor tijd ging het echter alsnog mis.
Noordster kreeg een strafschop en maakte de
2-1. Tom Meijers was het met de strafschop
niet eens en kreeg rood. Het paste allemaal
precies in deze wedstrijd. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Gieterveen verliest duel om koppositie
De topper in de vierde klasse C tussen Veelerveen en Gieterveen werd door thuisclub
Veelerveen gewonnen: 4-0. Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, was lange tijd
sprake van een gelijkopgaand duel. Veelerveen was zondag simpelweg effectiever in
het benutten van de kansen.
Zoals gesteld wisten beide ploegen elkaar
behoorlijk in evenwicht te houden. Wel
wist Veelerveen halverwege de eerste helft
de score te openen. Yannick Kruizinga
-middels een vrije trap- was de maker van
dit doelpunt:1-0. Beide ploegen probeerden
het wel in het vervolg van de eerste helft,
gescoord werd er echter niet. Ook na de rust
leken de doelpunten duur. Pas een kwartier

voor tijd verdubbelde de thuisclub via Jelle
Oost de marge: 2-0.
Gieterveen ging vervolgens wat meer risico
nemen en moest die strijdwijze in de slotfase
bekopen met een derde en een vierde
tegentreffer. Wederom Oost en Yoran Reit
waren de makers: 4-0. Door de zege heeft
Veelerveen de koppositie overgenomen van
Gieterveen. (Week in Week uit/Vincent Muskee)
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HOVC komt in Odoorn niet verder dan
gelijkspel tegen ASVB
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Pechvogels Marcel Waarsing en Alwin
Engelkes van vv Nieuw Buinen
‘We zijn elkaar net misgelopen in het ziekenhuis
in Scheemda’
Ze liepen elkaar net mis in het ziekenhuis in Scheemda, Nieuw Buinen doelman
Marcel Waarsing en Alwin Engelkes. Het zal slechts zelden zijn voorgekomen dat
twee spelers van één ploeg tijdens dezelfde wedstrijd dermate geblesseerd raakten,
dat ze naar het ziekenhuis vervoerd moesten worden. Het overkwam Engelkes
en Waarsing wél. Nu de kruitdampen enigszins opgetrokken zijn, valt de schade
gelukkig mee. Engelkes liep een scheurtje in de iris van zijn oog op, Waarsing liep
een scheur in de enkel op, daar waar aanvankelijk gedacht werd aan een enkelbreuk.
Beiden hopen na de winterstop hun rentree te maken in de hoofdmacht van Nieuw
Buinen.

Tot onder de knie in het gips
oog werd meteen donker. ‘Je zag geen pupil
De eerste die uitviel in de uitwedstrijd was
meer en ik zag echt helemaal niets meer. Ik
Marcel Waarsing. ‘Er kwam een diepe bal en
schrok behoorlijk. ‘Daar gaat mijn oog en
ik wilde de bal voor de aanvaller van Sweel
dat door dat domme voetbal’ spookte door
wegtikken. Toen ik dat deed, bleef mijn
mijn hoofd’, zegt Engelkes, die niet meer
voet in het veld haken. Ik had meteen wel in
meekreeg dat zijn kopbal de assist op de 1-0
de gaten dat het mis was. Dat voelde ik en
van Schipper was. ‘Dat hoorde ik later pas.
dat hoorde ik’, zegt Waarsing. De dappere
Het was gewoon een duel om de bal waarbij
doelman verliet hinkelend het veld en de
mijn tegenstander mij met de elleboog op het
enkel werd gekoeld. Ondanks dat werd de
oog raakte.’
enkel echter al snel heel erg dik en leek het
iedereen verstandig om toch maar naar het
Na de winterstop
Foto Rianne van der Laan ziekenhuis te gaan’, vertelt Waarsing. Dat
Met zijn vader ging Engelkes wel eerst naar
was echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. het ziekenhuis in Emmen Vervolgens moest
ook hij alsnog naar Scheemda. Daar werd
HOVC speelde zondag op eigen veld gelijk tegen ASVB uit Blijham: 1-1. Op voorhand ‘Emmen was te ver weg, in Stadskanaal
bleken ze in het weekend geen foto’s te
al snel duidelijk dat er een gaatje in de iris
was wellicht gerekend op een zege, de Witte Muizen toonden zich echter een taaie
ontstaan was. Zijn pupil was volgelopen
tegenstander. In een duel met weinig kansen en hoogtepunten was de remise al met al kunnen maken en uiteindelijk kwam ik in
Scheemda terecht. Daar bleek er een fikse
met bloed. ‘Ze hebben er eigenlijk niets aan
wel terecht.
scheur in de enkel te zitten. Ik zit nu tot
gedaan. Het bloed zou vanzelf verdwijnen
onder de knie in het gips. Over veertien
en pas dan kon er door een specialist beter
Doelpunt Jelle Siekman
zich vooral terug en leek al snel genoegen te
dagen krijg ik loopgips en hoop ik me wat
gekeken worden. Ik ben ondertussen weer
Het duel in Odoorn kenden wel een
nemen met een puntendeling. Trainer Erik
vrijer te kunnen bewegen. Meer dan wat op
in het ziekenhuis geweest en het bloed is
spectaculaire opening. Al na twee minuten
de Jonge probeerde het in de slotfase nog
bed
of
op
de
bank
liggen
zit
er
nu
nog
niet
inderdaad zo goed als verdwenen. Ik zie
openden de bezoekers namelijk de score door wel met drie frisse wissels – Harold Kuipers,
in.’
weer redelijk, soms nog wat wazig. Ik ben
een treffer van Brian Kuipers. Binnen het
Alessandro Bijkerk en Stijn Westera- maar
wel al weer aan het werk maar mag op dit
kwartier echter, wist HOVC gelijk te maken. ook dat sorteerde niet het gewenste effect
Protos Weering
moment nog niet voetballen. Er mag geen
Clubtopscorer Jelle Siekman tekende voor
waardoor het na zes kwartier matig voetbal
Waarsing
baalt
als
een
stekker.
‘Juist
de
druk op het oog ontstaan, anders kan het
de 1-1. Vervolgens ontstond er evenwicht,
bij 1-1 bleef. Door de remise blijft HOVC
scheurtje opnieuw open springen en dan
HOVC probeerde het wel, de ploeg van
(keurig) op de zesde plaats staan in de tweede komende weken moeten wij de punten
pakken. Daar kan ik dus niet bij zijn. Verder
ben je verder van huis.’ Ook Engelkes denkt
trainer Erik de Jong wist echter weinig
klasse K. (Week in Week uit/Vincent Muskee)
mis ik Protos Weering. En daar keek ik echt
na de winterstop weer beschikbaar te zijn
uitgespeelde kansen uit te spelen. ASVB trok
naar uit. Het is echter niet anders. Mijn
voor de hoofdmacht van Nieuw Buinen.
vervanger Nick Potze van de JO19 heeft
‘In het ziekenhuis hebben ze niet echt een
het zondag goed gedaan en hij heeft de
termijn genoemd. Het kan twee weken, maar
afgelopen jaren al flinke stappen gemaakt. Ik ook twee maanden duren. Het belangrijkste
heb vertrouwen in hem. En misschien dat het is echter dat ik mijn volledige zicht straks
weer de komende weken wat meewerkt. Heel weer terug heb. Wel zal mijn pupil altijd wat
stiekem hoop ik dat er van de vier wedstrijden vergroot blijven. Het is niet anders.’
Als de voortekenen niet bedriegen, dan kan voetbalvereniging Valthermond
tot aan de winterstop er een aantal afgelast
binnenkort aan de slag met het optimaliseren van de trainingsfaciliteiten. Al sinds
worden.’
Zowel Waarsing als Engelkes zien het dit
mensenheugenis wordt er getraind op een smalle zandstrook. Met vijf lichtmasten
seizen nog wel goed komen met Nieuw
rond één van de bijvelden kan er binnen afzienbare tijd op een volledig veld getraind
‘Ik zag helemaal niets meer’
Buinen. ‘We zitten er steeds heel dichtbij. Het
worden.
Marcel Waarsing had in het duel tegen
wordt echter wel zaak dat we de komende
Sweel net het veld verlaten, toen ook Alwin
weken punten gaan pakken’, besluiten ze in
‘De aanpassing van onze accommodatie
zuinigere ledlampen. ‘We hebben de
koor. (Week in Week uit/Vincent Muskee)
heeft twee redenen. Ten eerst branden hier
financiering al rond. We kunnen rekenen op Engelkes uitviel. De paniek was meteen
groot, want Engelkes zag niets meer en zijn
in de wintermaanden zo’n beetje elke dag
een bijdrage uit het Gebiedsfonds, subsidies
26 gaslampen. Reken maar eens uit wat dat
en op een stukje zelfwerkzaamheid. Het is nu
kost’, zegt voorzitter Henk Smid. ‘Bovendien alleen nog afwachten of er bezwaren tegen
het plaatsen van de vijf extra lichtmasten
hebben we hier als het donker is nooit de
komen. Dat verwachten we echter niet. Als
beschikking over een volledig speelveld om
dat inderdaad niet het geval is, dan is de zaak
op te trainen. We hebben het al die jaren
binnen twee weken rond en kunnen we aan
gedaan met een smalle strook.’
de slag’, zegt Smid. (Week in Week uit/Vincent
Het is bovendien de bedoeling dat alle
Muskee)
gaslampen vervangen worden door veel
Joep Salomons (19) van voetbalvereniging Gasselternijveen komt dit seizoen niet meer
in actie. Drie weken geleden brak hij in de wedstrijd tegen Schoonebeek zowel zijn
kuit- als zijn scheenbeen. ‘Ik loop nu op krukken en het kan nog wel maanden duren
voor ik weer normaal kan lopen. Ik kom dit seizoen niet meer in actie en richt me dus
volledig op volgend seizoen’, vertelt hij.

Valthermond: eindelijk volwaardig
trainingsveld

‘Ik richt me op volgend seizoen’

Joep Salomons, pechvogel van
Gasselternijveen

Ernstig letsel
Gasselternijveen stond al op een ruime
achterstand tegen Schoonebeek toen het
noodlot voor Salomons toesloeg. ‘Het was
een fifty-fifty duel en ik was net iets eerder
bij de bal. Ik voelde meteen dat het mis was,
zeker toen ik mijn been zag.’ Salomons werd
naar het ziekenhuis in Emmen vervoerd en
daar werd al snel duidelijk dat sprake was van
ernstig letsel. ‘Mijn scheen- en kuitbeen waren
gebroken. Ik ben op maandag geopereerd
en er is een pin in mijn been geplaatst. Gips?
Nee hoor. In eerste instantie kreeg ik wat
drukverband aangemeten maar dat is er
inmiddels al af.’

‘Dit seizoen is echter voor mij voorbij.
Of ik meteen weer aan kan haken in de
voorbereiding op volgend seizoen? Dat
hoop ik. Het herstel verschilt van persoon
tot persoon’, zegt Salomons. Van verveling
is bij de jonge, talentvolle voetballer geen
sprake. ‘Ik volg een HBO studie en kan
online studeren. En nu is het WK natuurlijk
een prettige afleiding’, zegt Salomons, die via
de jeugd van de club doorstroomde naar het
eerste elftal. ‘Heel jammer dat dit is gebeurd,
maar ik heb me er inmiddels bij neergelegd.
Het komt wel op een vervelend moment,
want we hebben een heel mooie en jonge
ploeg én ook een heel gezellig team. Ook
de derde klasse is een mooi niveau om op te
‘Ik heb me er bij neergelegd’
spelen’, besluit Salomons. (Week in Week uit/
Over een rentree op de voetbalvelden hebben Vincent Muskee)
de specialisten niet specifiek iets gezegd.

26

Of voor onder de Kerstboom…

Jubileumboek S.V. Borger een mooi
Sinterklaascadeau!
Voetbalvereniging S.V. Borger vierde dit jaar het 75-jarig jubileum. Het werd een
fantastisch weekend! Een feest der herkenning, zo werd het door de organisatoren
omschreven. Onderdeel van de jubileumviering was het uitbrengen van een boek met
verhalen over de 75-jarige geschiedenis van de voetbalvereniging. Een schitterend
collectors-item! Er zijn nog een aantal exemplaren over. Een ieder kan ze nu bestellen.
Leuk voor u zelf, of om cadeau te geven! Bestel bij de club, dan zorgen zij er in
samenwerking met Sinterklaas voor dat ze op tijd voor pakjesavond bij u bezorgd
worden.
Ons Sportleven
‘Verhalen over ons Sportleven’ dat is de
ondertitel van het door de jubilerende
voetbalvereniging samengestelde boek
over de 75-jarige historie van de club. De
iets oudere clubmensen herkennen deze
ondertitel als de naam van het sportkrantje
dat de vereniging jaren lang uitgaf. Inmiddels
is deze alweer lange tijd vervangen door een
website en andere sociale media. Een tweede
reden voor het gebruik van deze ondertitel
heeft te maken met de inhoud van het boek.
“We hebben niet de illusie dat we de hele
geschiedenis van de club in kaart hebben
gebracht. Dat was ook niet de intentie.
We hebben verhalen uit de verschillende
periodes opgetekend. Verhalen dus over ons
sportleven. Waarbij ‘ons’ natuurlijk staat voor
S.V. Borger”, aldus Erwin Beukema, één van
de schrijvers van het boekwerk.
De opzet is gelukt. Velen schaften het
boekwerk al rond de jubileumviering aan.
De reacties waren louter positief. Beukema
hierover: “Het alleen al bladeren door het
boek voelde door de vele foto’s als een ware
‘trip down memory lane’, zo vertelde een
oud-lid van de vereniging mij. En ook de
verhalen die we opgetekend hebben werden
enthousiast ontvangen. Meerderen gaven aan
het boek in één ruk uitgelezen te hebben. Een
mooier compliment konden wij als schrijvers

natuurlijk niet krijgen.” De clubman zou
het daarom zonde vinden als de restpartij
blijft liggen. “Het jubileum werd kort voor
de zomervakantie gevierd. Dat is vaak een
periode waarin men boeken aanschaft voor
op het strand of op de camping. Daarna
kakte de verkoop in. En we hebben nog een
stapel over. Met Sinterklaas weer in het land
en de Kerst in aantocht leek het ons een
mooie gelegenheid om het boek nog een keer
onder de aandacht te brengen. Het boek zal
immers zeker niet misstaan in de schoen, of
onder de Kerstboom.”
Bestellen
De boeken kosten 15 Euro per stuk. Wilt u
het boek ontvangen, bestel het dan via
www.svborger.com. U voert daar uw
adresgegevens in en u kunt direct betalen. De
club zorgt vervolgens voor de bezorging aan
huis. Mocht u het liever persoonlijk regelen,
bel of app dan even met Alle Oldenbeuving
(tel: 06-31671290). Hij regelt het graag.
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In Memoriam
Dolf Kamies, voetbaldier
is niet meer

Dinsdag 22 november 2022

Nieuw Buinen zet Ugo Raatjes en
René Alberts in het zonnetje
‘Over deze club kunnen we wel een boek schrijven’

Dolf Kamies is overleden. Het nieuws sloeg bij
voetballiefhebbers in de regio (en ver daarbuiten) toch nog als
een bom in. Insiders wisten dat het al lang niet goed ging met
de voormalig oefenmeester, die de laatste jaren van zijn leven
vanwege een afnemende gezondheid in een verzorgingshuis
woonde. Dat Dolf Kamies er nu echter niet meer is, raakt menig
voetballiefhebber diep in het hart.
Rustig
Mysterieus
Eigenzinnig
Hart van goud
Het zijn typeringen die allemaal van toepassing waren op Dolf
Kamies. Dolf hield niet zo van de spotlight en was allesbehalve
de getapte trainer aan de bar. Dolf was Dolf, die het vooral
moest hebben van zijn oneindige kennis van de voetbalsport
en de tegenstanders. Steeds weer wist hij zijn teams optimaal
voor te bereiden op de komende opponent en altijd klopte zijn
analyse als een bus. Of het nou was bij STA, SJS, SC Erica,
Angelso of TEVV. Dolf wist altijd alles.
Dolf Kamies van een trainer, zoals men dat noemt, van de oude
stempel. Er moest hard gewerkt worden en aan spelers die een
dag voor de wedstrijd op stap gingen, had hij een hartgrondige
hekel. Bijzonder: Dolf was gek op spelers met snelheid en op
spelers die goed konden koppen. Kon je dat, dan had je bij de
rustige trainer altijd een streepje voor.
Heel soms, en vooral na een ‘helder borreltje’ zat Dolf op de
praatstoel. Dan vertelde hij nog wel eens over zijn eigen carrière
en over zijn visie op voetbal. Dolf Kamies was de Wim Jansen
van 2e Exloërmond, met een grote voorliefde voor het opleiden
van jeugdspelers. Op zijn eigen manier en met een unieke
visie. Toen in 2e Exloërmond een twist ontstond tussen TEVV
en De Treffer’16, koos Kamies voor De Treffer’16. Hij hielp de
club in de beginjaren waar hij kon. En dat niet alleen op het
trainingsveld met jonge voetballers, maar op veel meer vlakken.
Elke vrij uurtje werd aan de nieuwe club in 2e Exloërmond
besteed en tussendoor bracht Martha, zijn vrouw, broodjes,
drinken en af en toe een droge worst.
Toen het minder en minder ging met Dolf, zocht hij toch altijd
naar de kracht om naar het voetbalveld te gaan. Met rollator
en zichtbaar ziek. Maar hij was er wél. Met het overlijden van
Dolf Kamies is een voetballiefhebber pur sang en een unieke
persoonlijkheid verloren gegaan.
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Meesterpianist HANNES
MINNAAR speelt bij Klassiek in
’t Veen in Valthermond
a.s. Zaterdag 26 november is er weer een concert van Klassiek
in’t Veen. Niemand minder dan de wereldberoemde Nederlandse
pianist Hannes Minnaar speelt dan muziek van Sjostakovitsj en
Chopin.
Hannes Minnaar wordt door
pers en publiek beschreven als
een pianist die de essentie van de
muziek weet over te brengen. Ze
prijzen zijn spontaniteit, natuurlijk
spel en ongedwongenheid, die
niet in oppervlakkigheid verzandt.
Minnaar won erkenning onder
andere bij het Concours de Genève
(2008, 2e prijs) en de Koningin
Elisabethwedstrijd (2010, 3e
prijs). Met die laatste prijs is hij
een opvolger van Rian de Waal,
die in 1983 prijswinnaar was. In
2016 kreeg Hannes Minnaar de
Nederlandse Muziekprijs uitgereikt.
Dit najaar kwam een nieuwe
opname van de pianist uit met
alle 24 Preludes en fuga’s van
de Russische componist Dmitri
Sjostakovitsj (1906-1975). Uit dit
magistrale opus maakt de pianist
een selectie voor zijn concert in
Valthermond, die hij voor de pauze
zal spelen.

Na de pauze speelt Hannes
Minnaar de 24 Preludes van
Frédéric Chopin (1810-1849). Deze
intieme pianostukken schreef de
Pools-Franse componist-pianist
tijdens zijn verblijf op Mallorca.
In ruim een half uur hoor je een
grote muzikale verscheidenheid in
stukken die soms maar een halve
minuut duren.

René Alberts

Ugo Raatjes

Tijdens de algemene ledenvergadering van voetbalvereniging Nieuw
Buinen werden twee leden van de club in het zonnetje gezet. Ugo
Raatjes vanwege het feit dat hij al vijftig jaar lid van de club is, René
Alberts omdat hij al een kwart eeuw verbonden is aan de verenging.
Alberts is eigenlijk al langer lid van Nieuw Buinen. ‘Ik ben er tien
jaar tussenuit geweest en het gaat om een periode van onafgebroken
lidmaatschap. Anders was ik nu, denk ik, 45 jaar lid geweest’. Zowel
Alberts als Raatjes zijn – elk op hun eigen manier- boegbeelden van
de club. Over één ding zijn ze het eens; over Nieuw Buinen kan met
gemak een heel dik boek geschreven worden.
Goede tijden, slechte tijden
Ugo Raatjes (75) was liefst 38 jaar
materiaalman van de club. Ook
maakte hij jarenlang de velden
in orde. Raatjes doet momenteel
niets meer voor Nieuw Buinen.
‘Ik ben nu 75 jaar en nu mogen
anderen het doen’, zegt hij. Dat de
club diep in zijn hart zit is echter
duidelijk. Urenlang kan Raatjes
praten over de club, trainers en
spelers die hij meemaakte. Het
afscheid – ‘ik mocht ineens de
kleedkamer niet meer in’- doet
hem nog steeds wel een beetje
pijn. Wat echter overheerst zijn de
mooie herinneringen. ‘Ik heb alles
meegemaakt. Goede tijden, maar
zeker ook slechte tijden Natuurlijk
was de periode in de Hoofdklasse
heel bijzonder. We kwamen bij
clubs als De Treffers. In vergelijking
met die ploegen waren wij gewoon
stumpers. Wat liepen daar geweldige
voetballers rond’, zegt Raatjes, die
in veel gevallen een twee-eenheid
vormde met de technische staf
van het eerste elftal van de club.
‘De beste trainer? Jan Kloetstra.
Geweldige man. Hij is hier zeven
jaar geweest. Jan trainde heel hard
en kwam apart op vrijdag naar de
club om nog met een klein groepje
wat extra te trainen. Ik zorgde dan
dat de koffie voor hem klaar stond’,
zegt Raatjes.

Bijzondere man
Voor Raatjes is het geen verrassing
dat Nieuw Buinen al lang geen
rol meer speelt in de top van
het amateurvoetbal. ‘Er wordt
niet meer betaald. En dan lopen
spelers gewoon weg. Spelers
willen tegenwoordig allemaal geld.
Gelukkig zijn alle zure appels nu
Minnaar treedt als solist en met
weg en staat er nu een ploeg met
orkest op in heel Europa en
eigen jeugd. Deze ploeg heeft tijd
daarbuiten. Herbert Blomstedt,
nodig’, zegt Raatjes die via zijn
Antony Hermus, Xian Zhang
zwager bij de club belandde en
en Jirí Belohlávek zijn enkele
meteen aan de slag kon met het
van de dirigenten waarmee hij
klaar maken van de velden voor
samenwerkte. Tevens is hij een
gepassioneerd kamermusicus, onder het weekend. Raatjes maakte alle
grootheden van de club mee. ‘Henk
andere in het Van Baerle Trio dat
hij met Maria Milstein en Gideon
den Herder oprichtte. Ook zijn
overtuigend klankschilder en een
solo-cd’s worden lovend ontvangen. vurig romanticus. Een natuurtalent
Over zijn debuut-cd met werken
met een gedurfde inslag.”
van Rachmaninov en Ravel
schreef het Britse vaktijdschrift
in het kort: Zaterdag 26 november
Gramophone: “Hij is een
in concertboerderij d'Rentmeester,

Nienhuis? Dat was een beetje een
bijzondere man. Ik vergeet nooit
meer dat wij toen hij trainer werd
grote lichtmasten kregen en Henk
de eerste was die begon met het
graven van een gat. Ik zie hem nog
zo met een kruiwagen aan komen
lopen. Henk hield van hard trainen.
Hij had ooit eens autobanden
meegenomen. Die vulde hij met
zand en die moesten de spelers
tijdens de training om de schouders
doen’, lacht Raatjes. ‘Jaap Bierling
was een heel fijne man en ik heb
ook Kier Nienhuis uit Exloo nog
meegemaakt. Aty Rasters en Appie
Schipper? Dat was een fanatiek
duo. Appie is een heel fijne man.
Toen ik afgekeurd werd, had ik
geen werk meer. Toen kon ik bij
Appie aan de slag. Daar ben ik hem
nu nog dankbaar voor.’ Raatjes
maakte geweldige voetballers mee.
‘Dat gaat van René Alberts tot aan
Geert Meijer en Jochem Lokken.
Ook Jan Boelens was een geweldige
voetballer. Dieptepunten? Dan
moet ik meteen denken aan Fred
Luchies. Hij voetbalde bij ons en
is op de Mondenweg verongelukt.
Daar was ik en iedereen bij de club
toen echt kapot van.’
Langeleegte
Ook René Alberts (50) werd door
de club in het zonnetje gezet
tijdens de ledenvergadering, dit
vanwege het feit dat hij 25 jaar
aaneengesloten lid is van de club.
René Alberts behoeft amper
nog nadere introductie. Dit niet
in de laatste plaats vanwege de
negen seizoenen die hij voor BV
Veendam speelde. Alberts was een
vaste waarde aan de rechterkant
aan de Langeleegte. Na zijn tijd
als profvoetballer keerde hij terug
op het oude nest. ‘Dat had ik
mijn vader en Anne van der Laan
beloofd’, herinner Alberts zich
nog goed. ‘Toen de knieën echt
niet meer wilden, heb ik nog een
periode in het tweede en derde elftal
gespeeld. Momenteel voetbal ik
Zuiderdiep 279, Valthermond.
Pianorecital met muziek van
Sjostakovitsj en Chopin door
Hannes Minnaar (piano).
Kosten: € 30,00/ vrienden
€ 25,00 kinderen € 7,50. Kaarten

nog zelden. Heel af en toe een keer
zeven tegen zeven op vrijdagavond.
Dat moet ik dan wel altijd bekopen
met een pijnlijke rug en knieën.’’
Rennen en vliegen
Vorig seizoen was Alberts nog
assistent van hoofdtrainer Loewi
Piebes. ‘We wisten hoe de situatie
was. We kregen een heel jonge
selectie. Er was gewoon tijd nodig
om daar weer iets van te maken.
Die tijd heeft Loewi helaas niet
gekregen. Toen de club aangaf dat
ze niet met hem verder wilden, was
het voor mij ook klaar. Loewi is
een kameraad van me en ik stond
100 procent achter hem. Ik doe nu
dus niets meer voor de club. En ik
moet eerlijk zeggen dat dit me goed
bevalt. Ik vind het eigenlijk wel
lekker zo. Ben je trainer, dan gaat
daar gewoon heel veel tijd inzitten.
Het is altijd rennen en vliegen.’
Dick Lukkien
Alberts maakte furore bij BV
Veendam. Hij speelde er jarenlang
samen met onder meer Piebes,
Dick Lukkien, Gerard Wiekens en
Armand McAndrew. ‘We begonnen
samen in de A1 onder leiding van
Jan Korte en een groot deel van die
groep is doorgestroomd naar het
eerste elftal. Zo af en toe heb ik
nog wel eens wat app-contact met
Dick Lukkien. Dick is nog steeds
dezelfde jongen als toen. Hij heeft
echt verstand van voetbal en ik
herinner me dat hij al in de A1 echt
alles wist van voetbal. Hij kende
gewoon alle namen van spelers in
het betaalde voetbal. Prachtig dat hij
het nu zo goed doet als trainer.’
Veld twee
Alberts volgt uiteraard zijn beide
zoons op de voet. De jongste, Finn,
is keeper van JO17 en de oudste,
Eron (19), timmert aan de weg in
de hoofdmacht.’Ik ben er vrijwel
altijd, uit en thuis. Ja, ik ben best
kritisch op ze. Zeker op Eron. We
moeten aan de andere kant ook niet
vergeten dat hij nog heel jong is en
dat er vrijwel geen routiniers meer
zijn die de jongere spelers tot de
orde roepen. Dat was in mijn tijd
wel anders. Als ik teveel praatjes
had dan kwamen mannen als Stef
Wever of Ludie Hulshof wel even
langs en lag je gewoon op veld twee.
Die tijd is echter geweest.’ (Week in
Week uit/Vincent Muskee)

bestellen via de website:
www.klassiekintveen.nl
info@klassiekintveen.nl en
telefonische info via 06 21 68 33 48.
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Machteloos Borger onderuit tegen
Hoogeveen

Drie standaard situaties deden Borger afgelopen zaterdag de das om in het uitduel bij
Hoogeveen. Borger kreeg weliswaar niet veel uitgespeelde kansen tegen, maar wist
zelf in negentig minuten ook geen potten te breken. Het goede combinatiespel van de
thuisploeg stond in schril contrast met het slordige spel van Borger dat vaak tot snel
balverlies leidde. Kortom: op de 3-0 zege voor Hoogeveen viel niets af te dingen.
Een temperatuur van rond het vriespunt,
een koude wind en een laagstaande zon.
De omstandigheden vroegen om een
enerverende wedstrijd. De thuisploeg begon
voortvarend en kreeg al in de eerste minuut
een grote kans. Een vrije bal van net buiten
het strafschopgebied werd door Borgerdoelman Edwin Haandrikman niet goed
verwerkt, maar tot zijn geluk zag hij de
rebound op de paal strandden. Hoogeveen
legde veel energie in de wedstrijd en hield
het tempo hoog, maar tot kansen kwam het
niet of nauwelijks. Borger was aan de bal te
slordig om gevaarlijk te worden. De wedstrijd
werd opengebroken door een discutabel
moment. Een van richting veranderde vrije
bal werd binnen geschoten door Eduard
Kobes, maar hij stond op het moment van
schieten buitenspel. Scheidsrechter Broersma
floot in eerste instantie ook voor buitenspel,
maar een horde protesterende Hoogeveen
spelers was hem te machtig en de leidsman
kwam terug op zijn beslissing en keurde de
treffer goed. Vijf minuten later moesten de
gasten opnieuw een tegentreffer incasseren,
terwijl een aantal verdedigers van Borger
apatisch stond toe te kijken mocht opnieuw
Kobes eenvoudig binnentikken. Pas in de
slotfase van de eerste helft viel de eerste
kans voor Borger te noteren. Gijs Roda gaf
met een mooie steekbal Ruben de Valk de
vrije ruimte. Hij schoot te gehaast over het
doel daar waar het afleggen van de bal op de
instormende Hendrik Gustin waarschijnlijk
meer resultaat had opgeleverd.

In de tweede helft had Borger een groter
aandeel in het spel dan voor rust. De spelers
vonden elkaar wat beter, maar kansen
aanvankelijk uit. Wel viel aan de andere kant
na een kwartier spelen de 3-0 en opnieuw
was de aanleiding tot de treffer discutabel.
Verdediger Sam van Dijk kreeg de bal uit
een corner tegen zijn gezicht, maar de
scheidsrechter bedacht dat hij niet genoeg
afstand had gehouden. De toegekende
vrije bal werd teruggelegd op Sander van
Veen die ondanks de aanwezigheid van een
aantal Borger-verdedigers vrijelijk mocht
inkoppen. Natuurlijk was er frustratie over
de voorgeschiedenis van deze treffer bij
Borger. Beter zou deze energie gestoken
kunnen worden in het feller verdedigen
bij voorzetten, want daaruit krijgt de ploeg
in de afgelopen weken veel te veel treffers
tegen. In de slotfase kreeg Borger nog een
aantal kansen via de goed ingevallen Bob
Westerdijk. Zo bracht hij Luuk Kenter
in stelling maar diens inzet mistte iedere
overtuiging. En vlak voor tijd kopte
Westerdijk nog een voorzet voorlangs.
Aan de stand veranderde niets meer en
zo bleef Borger buitenshuis nog zonder
punten. Volgende week wacht Borger een
thuiswedstrijd tegen De Weide, dat afgelopen
zaterdag wist te stunten door koploper
ZZVV de eerste nederlaag toe te brengen.
Om uit de gevarenzone te blijven is een
overwinning voor Borger zeer wenselijk. Om
14:30 wordt er afgetrapt op Sportpark de
Drift.

Buinen wint in slotfase van Smilde’94
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Zorgen nemen toe voor Nieuw Buinen

Foto: Harrie Meiringh
Bij voetbalvereniging Nieuw Buinen hebben ze er alle vertrouwen in dat het dit
seizoen wel goed komt. Dat de club in elk geval derdeklasser blijft. Wie echter een
blik op de stand werpt, ziet dat de oranjehemden voorlopig de voorlaatste plaats
innemen. Zondag werd op eigen veld met het kleinst mogelijke verschil verloren van
het allesbehalve imponerende Schoonbeek: 0-1. Met het doelpunt was ook zo’n beetje
het enige hoogtepunt van het duel genoemd.
Blessure Eron Alberts
Zoals gebruikelijk had de ploeg van Hindrik
Snijders de verdedigende organisatie wel
redelijk goed staan. Daardoor kregen de
gasten niet echt veel kansen. Aan de andere
kant bleken ook de gastheren aanvallend
redelijk onmachtig, waardoor een wedstrijd
ontstond die zich vooral op het middenveld
afspeelde. Toen ook Eron Alberts nog

geblesseerd uitviel, was het helemaal gedaan
met de aanvallende dadendrang van Nieuw
Buinen. Het duel leek dan ook lang in 0-0 te
eindigen. Tot Jort Scholing een kwartier voor
tijd uit een vrije trap op schitterende wijze de
gasten op een 1-0 voorsprong zette: 0-1. Die
klap kwam Nieuw Buinen niet meer te boven.
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

a.s. vrijdag 50% korting op een familiezak
frites met snack naar keuze

Black Friday bij Plaza Burger
Restaurant in Stadskanaal
tussen 16.00 – 20.00 uur

Plaza Burger Restaurant aan de Kathodeweg 11 in Stadskanaal speelt in op
Black Friday (vrijdag 26 november). ‘Mensen hebben te maken met een zeer
hoge inflatie. Ik heb me daarom afgevraagd wat ik voor mijn klanten kan doen.
Toen kwam ik uit bij een actie op Black Friday’, zegt eigenaar Jan Meijering.
Vijftig procent korting bij Plaza!
Het is vrijdag – tussen 16.00 uur en
20.00 uur - zeer de moeite waard om een
familiezak frites te kopen bij Plaza, want
daar krijg je dan liefst 50 procent korting
op. Bij de bestelling van een familiezak
frites, mag je ook nog eens een snack naar
keuze kiezen. ‘Ik vind dat een cafetaria
altijd laagdrempelig moet zijn. Ook ik
merk al dat de klant voorzichtiger wordt.
Ze slaan een bezoek aan de cafetaria
een keer over, omdat ze ‘s avonds de
verwarming aan willen zetten. Met deze
actie wil ik ze tegemoet komen. En 50
procent korting is echt uniek, zeker in de
horeca’, zegt Meijering.
Niet de laatste actie
Meijering weet als geen ander hoe het
werkt in zijn vak. ‘Ik ben al twaalf jaar
eigenaar van Plaza en zit al 28 jaar in het

vak. Het is belangrijk dat je de loop in de
tent blijft houden. En daar hoort een keer
een leuke actie bij. Is de loop er uit, dan
is het namelijk veel duurder om dat weer
te herstellen’, zegt hij terecht. ‘Bovendien
blijf je door dergelijke acties bekend. Ik
mag overigens helemaal niet klagen. Plaza
loopt prima en staat bekend als een zaak
waar kwaliteit niet duur is.’ Meijering
verwacht drukte, aanstaande vrijdag. ‘Wat
ik uit de reacties hoor, zou het wel eens
druk kunnen worden vrijdag. Wij zijn er
in elk geval klaar voor’, besluit Meijering,
die meteen ook belooft dat het zeker niet
de laatste actie van Plaza zal zijn.
Plaza Burger Restaurant is gevestigd aan
de Kathodeweg 11 in Stadskanaal. De
speciale actie op Black Friday is van 16.00
uur tot 20.00 uur. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Vluchtelingen hebben genoten van
maaltijd en gezelligheid in dorpshuis
Exloo
Buinen heeft zich uitstekend hersteld van de zeperd tegen koploper EHS’85. Zondag
werd in Smilde met 3-2 gewonnen van Smilde’94. De zege kreeg overigens pas in de
slotfase van de wedstrijd gestalte en opnieuw was Bram Komduur de gebraden haan
bij Buinen. Hij maakte namelijk in de slotminuut de naar later bleek winnende treffer.
Snelle goal Thorsten Leeuw
Buinen had een droomstart in Smilde. Na
zeven minuten werd de score al geopend
door Thorsten Leeuw en amper twee
minuten later verdubbelde Komduur, die
vorige week nog geblesseerd uitviel, de
marge: 0-2. Wellicht dat de ploeg van trainer
Gert Bijker zich door de snelle voorsprong
wat in slaap had laten sukkelen, want de
thuisclub kwam steeds beter in de wedstrijd.
Nog voor de rust maakte Stefan Klok de

aansluitingstreffer: 1-2. Ook na de rust was
Smilde’94 aanvankelijk wat sterker. Dat het
via opnieuw Klok 2-2 werd, was dan ook niet
erg verrassend. Daarna name Buinen het heft
weer wat nadrukkelijker in handen. Ondanks
het overwicht moesten de geelhemden echter
tot de negentigste minuut wachten op de
winnende treffer. Wie anders dan Bram
Komduur bezorgde zo Buinen alsnog de drie
punten: 2-3. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Ongeveer 33 vluchtelingen genoten vrijdag van een een warme maaltijd in dorpshuis
Exloo. De vluchtelingen, met name afkomstig uit Syrië en Egypte, genoten niet
alleen van een heerlijke maaltijd, maar bovendien van het gezellige samenzijn. In
Exloo wonen ze sinds het vertrek van de Oekrainsche vluchtelingen in een aantal
woonunits in het dorp, terwijl anderen zijn ondergebracht in de groepsaccommodatie
van Camping Exloo. De 33 vluchtelingen komen uit Ter Apel, de vluchtelingen uit
Oekraïne zijn inmiddels elders in de gemeente Borger-Odoorn ondergebracht.
Het dorpshuis kon wat betreft de bereiding
en begeleiding van de maaltijd rekenen
op inwoners uit het dorp. Behalve dat de
vluchtelingen genoten van een werkelijk
perfecte maaltijd, genoten ze er zeker ook van
dat ze een keer samen konden eten. Hoewel
ze in Exloo prima basisvoorzieningen
hebben, is het vanwege de beperkte ruimte

namelijk nooit mogelijk om samen van een
maaltijd of activiteit te genieten. Het is de
bedoeling dat de vluchtelingen in januari
of februari opnieuw uitgenodigd worden
voor het gebruiken van een maaltijd in het
dorpshuis in Exloo. (Week in Week uit/Vincent
Muskee)
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Geef je op voor de SV Borger pubquiz!
Op zaterdagavond 28 januari 2023 organiseert SV Borger na lange tijd weer een
pubquiz voor leden en niet-leden van de voetbalvereniging. De inschrijving is
inmiddels begonnen. Ook u kunt meedoen! Het enige wat u hoeft te doen is een
aantal gezellige teamgenoten vinden en een whatsapp-bericht sturen naar de
organisatie. U krijgt er een gezellige avond vol algemene quizvragen voor terug. Wees
er snel bij, want vol = vol!
Divers deelnemersveld
De organisatoren hopen net als bij de vorige
edities op een divers deelnemersveld. Het
roept bijvoorbeeld de ouders van jeugdteams
op om samen het elftal van hun zoon of
dochter te vertegenwoordigen. Het is immers
een mooie gelegenheid om elkaar eens te
treffen in een andere hoedanigheid dan als
supporter langs de lijn. Ook de supporters
van de voetbalvereniging zijn van harte
welkom om een team samen te stellen en
wat denkt u van een commissieteam, een
sponsorteam of natuurlijk afvaardigingen
van seniorenteams? Iedereen is welkom! De
link met de voetbalvereniging is niet nodig.
Vriendenclubjes, buurtgenoten, collega’s?
Geef je gewoon met elkaar op!

Aanmelden
De SV Borger pubquiz wordt gehouden op
zaterdagavond 28 januari 2023. We starten
om 20.30 uur (inloop vanaf 20.00 uur) in de
kantine aan de Drift. Om de kosten te dekken
wordt van elk team 10 Euro inschrijfgeld
gevraagd (op de avond zelf te voldoen).
Er wordt gezorgd voor lekkere hapjes
tussendoor, de drankjes zijn voor eigen
rekening. U kunt uw team van maximaal vijf
personen aanmelden bij Erwin Beukema, lid
van de PR-commissie van SV Borger, door
een app’je te sturen naar: 06 – 22 53 29 80.
Vergeet niet uw naam en de teamnaam te
vermelden. De aanmeldingen worden op
volgorde van binnenkomst geaccepteerd, vol
= vol! De ervaring leert dat het snel kan gaan!

Gasselternijveen verliest van
hekkensluiter FC Ter Apel‘96
Het was geen al te beste dag voor de voetballers van Gasselternijveen. Op eigen veld
leden de roodhemden namelijk een ruime nederlaag tegen hekkensluiter FC Ter
Apel’96: 2-5. Na ruim twintig minuten voetbal was het duel al gespeeld, want toen
al keek de ploeg van de balende trainer Johan Hollen tegen een 3-0 achterstand aan.
Een gebrek aan felheid en onderlinge communicatie was debet aan deze vroege
achterstand.
Vijf treffers Rob Hartman
De bezoekers begonnen veel feller en gretiger
aan de wedstrijd. Via drie treffers van de
ongrijpbare Rob Hartman stond het na 24
minuten voetbal al 0-3. Hoewel Nieveen,
enigszins bekomen van de schrik, het
vervolgens wel probeerde, bleef die stand tot
aan de rust op het scorebord. In het tweede
bedrijf tapte Gasselternijveen uit een ander

vaatje. Invaller Menas Sihasala maakte de 1-3
en na ruim een uur voetbal maakte Jasper
Kuiper er weer een spannende wedstrijd van:
2-3. De thuisclub gooide vervolgens alles op
de aanval en kreeg in de slotfase het deksel
op de neus. Door twee treffers van opnieuw
Hartman wonnen de bezoekers namelijk
verdiend met 2-5. (Week in Week uit/Vincent
Muskee)
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Winterfair brengt Nieuw-Buinen in
winterse sfeer

Melissa Smit van Round 66 Statafels uit Nieuw-Buinen was één van de standhouders
In Nieuw-Buinen vond zaterdag een knusse gezellige Winterfair plaats als
voorbereiding op de gezellige december feestmaand. Terwijl de temperatuur in
de nacht van vrijdag op zaterdag onder het vriespunt lag scheen de zon overdag
uitbundig ideale omstandigheden voor een Winterfair aldus één van de organisatoren.
Kapsalon Schaap; De Kapstee en Voor Haar Mode uit Nieuw-Buinen hadden samen
het initiatief genomen voor de fair. Deze vond plaats op de parkeerplaats naast hun
kapsalon aan het Noorderdiep.
Het idee voor de Winterfair is spontaan
ontstaan aldus Gerda van der Laan één van
de deelnemende kapsalons. “Deze Winterfair
moet je zien als een gezellig gebeuren hier in
het dorp. Alle drie de kapsalons zijn onder
één dak gevestigd. Het idee is dan ook onder
het werk ontstaan. Niks geen vergaderingen
gewoon tijdens het knippen ontstonden
samen met de klanten de ideeën voor de fair”.
In totaal stonden er acht kraampjes op de
fair dit varieerde van iemand met kerststukjes

tot lekkernijen voor bij de feestdagen en
van warme snert tot kerst decoraties. Gerda
van der Laan: “Het idee was om eerst klein
te beginnen maar gezien de belangstelling
vandaag, de positieve reacties van de mensen
die zijn geweest en het enthousiasme van de
mensen die hier hebben gestaan denk ik dat
de fair volgend jaar wel een vervolg krijgt
maar in welke vorm dit zal zijn dat bespreken
we weer met elkaar onder het knippen”.
(Week in Week uit/Martin Zaagman)

