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Cafetaria Borger opent 
vrijdag de deuren
 
a.s. Vrijdag is het dan eindelijk zover. Cafetaria Borger 
gaat open.
 
Vanaf  11.00 uur is iedereen daar weer van harte welkom.

TravelXL in Borger en 
Rolde hebben mooie reizen 
samengesteld
 
Op pagina 16 van deze Week in Week uit kunt u weer 
een keuze maken uit vele tochten en reizen die zijn 
samengesteld door het reisbureau in Borger en Rolde
 
Lees verder op pagina 16.

Inwoners Borger-Odoorn kunnen vanaf
1 februari energietoeslag 2023 aanvragen
Inwoners van Borger-Odoorn met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal 
minimum die ook in 2022 een energietoeslag hebben gekregen, ontvangen voor 1 
maart 2023 de energietoeslag 2023 van €1.300,- euro. De uitkering is conform het 
besluit van het Rijk om huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum in 
2023 opnieuw een energietoeslag van €1.300,- te geven als tegemoetkoming voor de 
hoge energieprijzen.

Lees verder op pagina 23.

Subsidie voor 
waterstofproject in 
Nieuw-Buinen
 
Om de waterstofeconomie in Drenthe verder aan te 
jagen en vraag en aanbod te vergroten, stelt de provincie 
subsidie beschikbaar voor twee waterstofprojecten. 
Het gaat om de ontwikkeling van een elektrolyser 
bij zonnepark Hollandia in Nieuw- Buinen en een 
haalbaarheidsonderzoek naar een waterstoftappunt nabij 
Hoogeveen. Voor beide projecten verleent de provincie 
een incidentele subsidie van € 100.000.

Lees verder op pagina 3.

Rederijkerskamer Borger schittert in 
Podium 34

Rederijkerskamer Borger – al 156 jaar actief  – schitterde vrijdag, zaterdag en 
zondagmiddag in Podium 34. Daar brachten zijn de eenakters ‘Gesteggel um 
Sinterklaos’ en ‘Uutpakk’n’. Tussendoor konden de belangstellenden genieten 
van een geweldig Sinterklaasverhaal van Jans Polling.

‘Het was zeer geslaagd’, blikte voorzitter Bram Roossien tevreden terug. De 
Rederijkerskamer Borger koos voor de eerste keer voor Podium 34 en dat bleek achteraf  
een prima keuze. De locatie was wat kleiner, maar kon wel weer prachtig aangekleed 
worden hetgeen sfeerverhogend werkte.

Lees verder op pagina 5.

Opening op 7 januari
Odoorn krijgt Kabouterbos
 
Onder verantwoordelijkheid van Dorpsbelangen Odoorn heeft een commissie het 
afgelopen jaar plannen ontwikkeld en uitvoering gegeven aan de realisatie van 
Kabouterbos Odoorn. Dit burgerinitiatief  is ontstaan door een voorbeeld elders in het 
land.
 
De inrichting van het Kabouterbos is kleinschalig, gelegen in de directe nabijheid van de 
school en vooral gericht 
op peuters en kleuters. Er 
is niet alleen ruimte voor 
sprookjes, maar het is ook de 
bedoeling ‘het buiten spelen’ 
te stimuleren. 

Lees verder op pagina 9.
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% www.borger-odoorn.nl

Contact
% Gemeente Borger-Odoorn

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

 @gemeenteBO

% Gemeentehuis 

Hoofdstraat 50, Exloo

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

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

% Afvalbrengpunt 

Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

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

Afval & oud papier

Lees verder op pagina 4  %

’ Op vrijdag 9 december wordt oud papier  
 opgehaald in Buinen. 

 Op zaterdag 10 december wordt 
 oud papier opgehaald in Nieuw-Buinen 
 (Mondenweg tot Stadskanaal).   

’ Deze week (5 – 9 december) wordt 
 het PMD-afval ingezameld. 
 Volgende week (12 – 16 december) wordt 
 de grijze container geleegd.

% www.borger-odoorn.nl/afval

%

Aanpassing openbare verlichting
De komende jaren vervangen wij 
alle verouderde straatlantaarns door 
duurzamere straatlantaarns (LED). 
Vanaf  7 december 2022 beginnen wij 
met de vierde fase.

Wat gaat er gebeuren?
In de straten zoals hieronder aangegeven 
worden de armaturen (lampen) vervangen 
door nieuwe LED-verlichting. Soms wordt 
een deel van een straat aangepast. Dan staat 
dit aangegeven met het woord ‘gedeeltelijk’. 

Sommige straatlantaarns op andere 
plekken
Langs enkele straten staat op basis van de 
huidige normen te weinig verlichting. Hier 
wordt verlichting bijgeplaatst. Ook kan 
het gebeuren dat straatlantaarns op andere 
plekken komen te staan. Deze straten staan 
in onderstaande lijst aangeven met het 
woord ‘herverdeling’. Wilt u zien waar de 
nieuwe masten komen te staan? Bekijk dan 
de tekeningen op www.borger-odoorn.nl/
verduurzamen-straatverlichting.

Waarom wordt mijn straat niet 
genoemd?
Wij vervangen de oudste armaturen 
(lampen) eerst. Het is goed mogelijk dat de 
verlichting in uw straat de komende jaren 
wordt vervangen. Ook is het mogelijk dat 
de verlichting al voorzien van een PL-lamp. 
Deze spaarlamp is al zo zuinig dat we deze 
niet direct naar LED gaan vervangen.

Hee�  u vragen?
Neem dan contact met ons op via 
T 14 0591 of  gemeente@borger-odoorn.nl.

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

Doe uw afval in de juiste bak
Het is belangrijk dat u uw afval goed scheidt. Dat is beter voor het 
milieu, maar ook voor uw portemonnee. 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. 

Nog te vaak etensresten in grijze container

In de grijze container wordt vaak nog afval gegooid dat daar niet in hoort. Meer 
dan de hel�  van het afval in de grijze container kan nog gescheiden worden. 
Een groot gedeelte daarvan is GFT-afval (groente, fruit, tuinafval en etensresten). 
Doe uw etensresten in de groene container. Dat scheelt veel ruimte en gewicht 
in de grijze container. Ook tre¢ en wij nog veel PMD-afval (plastic, metalen 
verpakkingen en drankenkartons) aan in de grijze container. Doe dit in de oranje 
container. 

Weten welk afval in welke bak hoort?
Kijk dan op www.afvalscheidingswijzer.nl.

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

% www.borger-odoorn.nl/meedoen

Vergadering gemeenteraad
▶ Oriënterende raadsvergadering 

donderdag 8 december, 19.00 uur,
 gemeentehuis Exloo

▶ Besluitvormende raadsvergadering 
donderdag 15 december, 19.00 uur,

 gemeentehuis Exloo

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

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

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

% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

Lijst van straten waar de verlichting wordt vervangen
vanaf 7 december 2022
▶ De tekeningen vindt u op www.borger-odoorn.nl/verduurzamen-straatverlichting.

Borger
’ Ambachtstraat, herverdeling (zie website) 
’ Bloemdijk gedeeltelijk, herverdeling 
 (zie website)
’ Brinkstraat, herverdeling (zie website)
’ Buinerstraat gedeeltelijk, herverdeling 
 (zie website)
’ De Baander
’ De Deel 
’ De Drift
’ De Hilde
’ De Kubbing
’ De Slieten 
’ Fibula 
’ Het Gebint
’ Het Korbeel
’ Hoofdstraat gedeeltelijk, herverdeling 
 (zie website)
’ Hunebedstraat gedeeltelijk, herverdeling  
 (zie website)
’ Hunzedal gedeeltelijk, herverdeling 
 (zie website)
’ Koesteeg
’ Lemmerstraat, herverdeling (zie website) 
’ Marslandenweg
’ Molenstraat gedeeltelijk, herverdeling 
 (zie website)
’ Oosterheem gedeeltelijk, herverdeling 
 (zie website)

’ Sassenbergen
’ Torenes, gedeeltelijk
’ Veldakkers gedeeltelijk
’ Waardeel gedeeltelijk, herverdeling 
 (zie website)

Exloo
’ Cederlaan, herverdeling (zie website)
’ Cypreslaan, herverdeling (zie website) 
’ Groot Akkersweg, herverdeling 
 (zie website)
’ Molenlaan gedeeltelijk, herverdeling 
 (zie website)
’ Hoofdstraat gedeeltelijk
’ Zilverdenlaan
’ Taxuslaan
’ Thujalaan
’ Zuideinde gedeeltelijk Oude Kampweg,  
 herverdeling (zie website)

Valthe
’ Weerdingerweg gedeeltelijk, herverdeling  
 (zie website) 

Nieuw-Buinen
’ Akelei gedeeltelijk, herverdeling
 (zie website)

%

Uitnodiging: Inloopochtend sportpark Odoorn
zaterdag 10 december
We zijn bezig geweest met de plannen 
voor de renovatie van het Harm 
Kuiper sportpark in Odoorn. De 
schetsontwerpen van het gebouw en de 
indeling van het terrein zijn klaar, ook 
zijn de plannen voor het verkeer verder 
uitgewerkt. U kunt de nieuwe plannen 
10 december bekijken. 

Planning
De planning is om in januari 2023 van
start te gaan met voorbereidende werk-
zaamheden zoals een bodemonderzoek 
en het verwijderen van bomen en struiken. 
Het streven is om in april 2023 de 

tennisbanen speelklaar te hebben. 
Vanaf  medio 2023 hopen we met de 
kantine te beginnen om in de zomer van 
2024 het gehele complex in gebruik te 
kunnen nemen.  

Welkom!
Op zaterdag 10 december houden de 
voetbalvereniging HOVC en tennis-
vereniging OKKO samen met de 
gemeente een inloopochtend om de 
plannen te presenteren. 
U bent tussen 10.00 uur en 12.00 uur van 
harte welkom op het sportpark aan de 
Hammeersweg 17 in Odoorn.

Gaat u verhuizen
binnen de gemeente?

Kijk op www.borger-odoorn.nl/
verhuizen

Riolering verstopt?
Check dan eerst waar de verstopping zit. Dit 
doet u door het ontstoppingsstuk in de grond 
op te graven (de locatie hiervan vindt u op 
www.borger-odoorn.nl/riolering). 
Daaraan kunt u zien of de verstopping in uw 
eigen riool zit of in het deel van de gemeen-
te. Woont u in een huurwoning? Neem dan 
eerst contact op met uw verhuurder. 

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

Elke dinsdag liggen extra 
exemplaren Week In Week Uit 
op de volgende adressen:
Bakkerij van Veenen, Exloër-
weg 8, Valthe. Slagerij Drent, 
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond. 
Hunzebergen,Valtherweg 36, Ex-
loo. Gemeentehuis, Hoofdstraat 50, 
Exloo. Tourist info, Hoofdstraat 
55a, 7875 AB Exloo. Spar, Hoofd-
straat 49, Exloo. Tankstation, 
Drentse Poort 1, Nieuw-Buinen. 
Gemeentehuis Aa en Hunze, Spie-
kersteeg 1, Gieten. Jumbo Abbas, 
Stationsstraat 37, Gieten. Tourist 
info, Hoofdstraat 24 a, 9531 AG 
Borger. Bruna, Grote Brink 3, 
Borger. AH, Hoofdstraat 35, 
Borger, Camping de 7 Heuveltjes, 
Odoornerstr. 25, Ees (bak) (alleen 
in de periode van 1 april t/m 15 
oktober), Camping Het Verlaat, 
Zuiderdiep 510, Valthermond 
(alleen in de periode van 15 maart 
t/m 15 oktober)
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Subsidie voor waterstofproject in 
Nieuw-Buinen
 
Om de waterstofeconomie in Drenthe verder aan te jagen en vraag en aanbod te 
vergroten, stelt de provincie subsidie beschikbaar voor twee waterstofprojecten. Het 
gaat om de ontwikkeling van een elektrolyser bij zonnepark Hollandia in Nieuw- 
Buinen en een haalbaarheidsonderzoek naar een waterstoftappunt nabij Hoogeveen. 
Voor beide projecten verleent de provincie een incidentele subsidie van € 100.000.
 
Aannemer Avitec en ontwikkelaar Solarfields 
willen bij het zonnepark Hollandia in 
Nieuw-Buinen een elektrolyser bouwen 
van 5 megawatt. Het is de bedoeling dat de 
elektrolyser rechtstreeks wordt aangesloten 
op het zonnepark en per jaar 300 ton groene 
waterstof  gaat produceren. Hiermee leveren 
de initiatiefnemers een belangrijke bijdrage 
aan de opzet van een lokale waterstofketen in 
Drenthe.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: “De subsidie 
is dan ook bedoeld om het project een 
stuk verder op weg te helpen. Het gaat 
om een uniek initiatief  in Drenthe dat 
echt een aanjagersrol kan innemen in 
de lokale waterstofketen en daarmee de 
waterstofeconomie op gang kan brengen". 
Met de bijdrage kunnen Avitec en Solarfields 
verder met de contractvorming en de 
ontwerpdetaillering van de elektrolyser en op 
zoek naar andere vormen van financiering.
 
De provincie levert ook een bijdrage 
aan onderzoek naar de haalbaarheid van 
een waterstoftappunt nabij Hoogeveen. 
Een initiatief  van H2Tap, dat waterstof  

beschikbaar moet stellen voor lokale 
afnemers en aangesloten dient te worden op 
het waterstofnetwerk (backbone) die Gasunie 
aanlegt langs de A37. Dit waterstofnetwerk 
gaat de grote industrieclusters met elkaar 
verbinden, zoals op het GETEC- terrein 
in Emmen. De transportleiding voorziet 
echter niet in het beschikbaar stellen van 
waterstof  voor lokale en kleinere afnemers, 
zoals waterstofwijk Hoogeveen of  MKB- en 
industriebedrijven buiten het GETEC-
terrein. H2Tap wil de haalbaarheid van 
een waterstoftappunt voor deze kleinere 
afnemers onderzoeken. Het gaat dan onder 
andere om vraag en aanbod en het technisch 
ontwerp. Bij een positief  resultaat leidt 
dit tot een concreet plan voor de verder 
uitrol van het project.  “Het tappunt zelf  
is al een innovatief  project en biedt bij 
realisatie meer Drentse ondernemers de 
mogelijkheid om hun bedrijfsvoering te 
verduurzamen. Daarmee geeft het de Drentse 
waterstofeconomie een stevige impuls en 
daarom dragen wij als provincie graag bij 
aan dit haalbaarheidsonderzoek", aldus 
gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

Wilt u iets melden of vragen 
over het windpark?
 
Hebt u een vraag over geluid, slag- 
schaduw 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

Borger krijgt nieuwe sporthal
‘De Koel is af, er moest gewoon een 
nieuwe sporthal komen’
Borger krijgt een nieuwe sporthal op de plaats waar nu De Koel staat. Nu de 
gemeenteraad akkoord is met nieuwbouw kan aan de slag gegaan worden met de 
aanbesteding, de financiën en het maken van tekeningen. ‘Dat proces kan al met al 
nog wel een jaar duren’, zegt VVD raadslid Arne Joling.

Overleg met clubs
‘Eigenlijk waren er twee opties; of  een nieuwe 
sporthal bij het Esdalcollege aan de andere 
kant van het dorp of  een nieuwe sporthal op 
de plaats van De Koel. Het is na lang wikken 
en wegen nieuwbouw van De Koel geworden. 
Er is overleg geweest met sporters, clubs en 
de drie basisscholen. Er is geluisterd naar hun 
wensen en eisen en uiteindelijk is deze keuze 
gemaakt’, zegt Joling. Bij het Esdalcollege 
komt overigens wel een gymzaal, waar 
scholieren van de school gebruik van kunnen 
maken.

Nulmetingen binnensportaccommodaties
Joling is blij dat er een nieuwe sporthal in 
Borger komt. ‘De Koel is ook gewoon af. Het 
kon gewoon niet meer. Prachtig natuurlijk 
dat we straks in Borger een nieuwe school en 
een nieuwe sporthal hebben, en dat er straks 
ook aan de slag gegaan wordt met de kantine 
en kleedkamers van SV Borger. Zo hebben 

we hier de zaken weer perfect in orde.’ Joling 
benadrukt overigens dat het upgraden van de 
binnensportaccommodaties zich niet alleen 
op het dorp Borger richt. ‘Er zijn bij alle 
binnensportaccommodaties in de gemeente 
Borger-Odoorn zogenaamde nulmetingen 
gedaan. De Koel had prioriteit en daarna 
zullen andere accommodaties binnen de 
gemeente aan de beurt komen.’

Alternatieven
Als er straks daadwerkelijk gebouwd wordt, 
zullen er wel geschikte alternatieven moeten 
zijn voor de huidige gebruikers van De Koel. 
Die kunnen dan immers  tijdelijk niet in hun 
sporthal terecht. ‘ Hoewel dat niet aan ons 
is, kun je dan denken aan een opblaasbare 
sporthal. Je zou echter ook binnen de 
gemeente kunnen kijken naar geschikte 
alternatieven. Het is wel belangrijk dat we dit 
goed gaan regelen.’ (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

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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Contact
% Gemeente Borger-Odoorn

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

 @gemeenteBO

% Gemeentehuis 

Hoofdstraat 50, Exloo

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

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

% Afvalbrengpunt 

Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

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

Afval & oud papier

Lees verder op pagina 4  %

’ Op vrijdag 9 december wordt oud papier  
 opgehaald in Buinen. 

 Op zaterdag 10 december wordt 
 oud papier opgehaald in Nieuw-Buinen 
 (Mondenweg tot Stadskanaal).   

’ Deze week (5 – 9 december) wordt 
 het PMD-afval ingezameld. 
 Volgende week (12 – 16 december) wordt 
 de grijze container geleegd.

% www.borger-odoorn.nl/afval

%

Aanpassing openbare verlichting
De komende jaren vervangen wij 
alle verouderde straatlantaarns door 
duurzamere straatlantaarns (LED). 
Vanaf  7 december 2022 beginnen wij 
met de vierde fase.

Wat gaat er gebeuren?
In de straten zoals hieronder aangegeven 
worden de armaturen (lampen) vervangen 
door nieuwe LED-verlichting. Soms wordt 
een deel van een straat aangepast. Dan staat 
dit aangegeven met het woord ‘gedeeltelijk’. 

Sommige straatlantaarns op andere 
plekken
Langs enkele straten staat op basis van de 
huidige normen te weinig verlichting. Hier 
wordt verlichting bijgeplaatst. Ook kan 
het gebeuren dat straatlantaarns op andere 
plekken komen te staan. Deze straten staan 
in onderstaande lijst aangeven met het 
woord ‘herverdeling’. Wilt u zien waar de 
nieuwe masten komen te staan? Bekijk dan 
de tekeningen op www.borger-odoorn.nl/
verduurzamen-straatverlichting.

Waarom wordt mijn straat niet 
genoemd?
Wij vervangen de oudste armaturen 
(lampen) eerst. Het is goed mogelijk dat de 
verlichting in uw straat de komende jaren 
wordt vervangen. Ook is het mogelijk dat 
de verlichting al voorzien van een PL-lamp. 
Deze spaarlamp is al zo zuinig dat we deze 
niet direct naar LED gaan vervangen.

Hee�  u vragen?
Neem dan contact met ons op via 
T 14 0591 of  gemeente@borger-odoorn.nl.

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

Doe uw afval in de juiste bak
Het is belangrijk dat u uw afval goed scheidt. Dat is beter voor het 
milieu, maar ook voor uw portemonnee. 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. 

Nog te vaak etensresten in grijze container

In de grijze container wordt vaak nog afval gegooid dat daar niet in hoort. Meer 
dan de hel�  van het afval in de grijze container kan nog gescheiden worden. 
Een groot gedeelte daarvan is GFT-afval (groente, fruit, tuinafval en etensresten). 
Doe uw etensresten in de groene container. Dat scheelt veel ruimte en gewicht 
in de grijze container. Ook tre¢ en wij nog veel PMD-afval (plastic, metalen 
verpakkingen en drankenkartons) aan in de grijze container. Doe dit in de oranje 
container. 

Weten welk afval in welke bak hoort?
Kijk dan op www.afvalscheidingswijzer.nl.

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

% www.borger-odoorn.nl/meedoen

Vergadering gemeenteraad
▶ Oriënterende raadsvergadering 

donderdag 8 december, 19.00 uur,
 gemeentehuis Exloo

▶ Besluitvormende raadsvergadering 
donderdag 15 december, 19.00 uur,

 gemeentehuis Exloo

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

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

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

% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

Lijst van straten waar de verlichting wordt vervangen
vanaf 7 december 2022
▶ De tekeningen vindt u op www.borger-odoorn.nl/verduurzamen-straatverlichting.

Borger
’ Ambachtstraat, herverdeling (zie website) 
’ Bloemdijk gedeeltelijk, herverdeling 
 (zie website)
’ Brinkstraat, herverdeling (zie website)
’ Buinerstraat gedeeltelijk, herverdeling 
 (zie website)
’ De Baander
’ De Deel 
’ De Drift
’ De Hilde
’ De Kubbing
’ De Slieten 
’ Fibula 
’ Het Gebint
’ Het Korbeel
’ Hoofdstraat gedeeltelijk, herverdeling 
 (zie website)
’ Hunebedstraat gedeeltelijk, herverdeling  
 (zie website)
’ Hunzedal gedeeltelijk, herverdeling 
 (zie website)
’ Koesteeg
’ Lemmerstraat, herverdeling (zie website) 
’ Marslandenweg
’ Molenstraat gedeeltelijk, herverdeling 
 (zie website)
’ Oosterheem gedeeltelijk, herverdeling 
 (zie website)

’ Sassenbergen
’ Torenes, gedeeltelijk
’ Veldakkers gedeeltelijk
’ Waardeel gedeeltelijk, herverdeling 
 (zie website)

Exloo
’ Cederlaan, herverdeling (zie website)
’ Cypreslaan, herverdeling (zie website) 
’ Groot Akkersweg, herverdeling 
 (zie website)
’ Molenlaan gedeeltelijk, herverdeling 
 (zie website)
’ Hoofdstraat gedeeltelijk
’ Zilverdenlaan
’ Taxuslaan
’ Thujalaan
’ Zuideinde gedeeltelijk Oude Kampweg,  
 herverdeling (zie website)

Valthe
’ Weerdingerweg gedeeltelijk, herverdeling  
 (zie website) 

Nieuw-Buinen
’ Akelei gedeeltelijk, herverdeling
 (zie website)

%

Uitnodiging: Inloopochtend sportpark Odoorn
zaterdag 10 december
We zijn bezig geweest met de plannen 
voor de renovatie van het Harm 
Kuiper sportpark in Odoorn. De 
schetsontwerpen van het gebouw en de 
indeling van het terrein zijn klaar, ook 
zijn de plannen voor het verkeer verder 
uitgewerkt. U kunt de nieuwe plannen 
10 december bekijken. 

Planning
De planning is om in januari 2023 van
start te gaan met voorbereidende werk-
zaamheden zoals een bodemonderzoek 
en het verwijderen van bomen en struiken. 
Het streven is om in april 2023 de 

tennisbanen speelklaar te hebben. 
Vanaf  medio 2023 hopen we met de 
kantine te beginnen om in de zomer van 
2024 het gehele complex in gebruik te 
kunnen nemen.  

Welkom!
Op zaterdag 10 december houden de 
voetbalvereniging HOVC en tennis-
vereniging OKKO samen met de 
gemeente een inloopochtend om de 
plannen te presenteren. 
U bent tussen 10.00 uur en 12.00 uur van 
harte welkom op het sportpark aan de 
Hammeersweg 17 in Odoorn.

Gaat u verhuizen
binnen de gemeente?

Kijk op www.borger-odoorn.nl/
verhuizen

Riolering verstopt?
Check dan eerst waar de verstopping zit. Dit 
doet u door het ontstoppingsstuk in de grond 
op te graven (de locatie hiervan vindt u op 
www.borger-odoorn.nl/riolering). 
Daaraan kunt u zien of de verstopping in uw 
eigen riool zit of in het deel van de gemeen-
te. Woont u in een huurwoning? Neem dan 
eerst contact op met uw verhuurder. 

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

%%

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.

▶ Goede dames-/heren- of kinder-
 � etsen: 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 betre� ende 
 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.

Oekraïense vluchtelingen Locatiemanager

Vakantiepark Capfun Fruithof Klijndijk Ben Helle

Het Tussendiep PKN kerk Nieuw-Buinen Marieke Essing 

Het Kleurenpalet Nieuw-Buinen Marieke Essing 

Groepsaccommodatie Eesergroen Jaap Kuiper

Oringer Stee Odoorn Hilde Timmermans

Diverse woningen en chalets Jaap Kuiper

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)

12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo Paul Dalhuisen 

Boerderij Camping Exloo Paul Dalhuisen 

25 Graden Noord Drouwenerveen Paul Dalhuisen 

Uw hulp of spullen aanbieden:

▶ 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.

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

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

e-mailservice & app

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

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app

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

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

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

WEEK 48
’ 02-12-2022, Voorgenomen verkoop 
 van grond
’ 02-12-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Exloo, Zuiderhoofdstraat 18 (kadastraal 
 perceel ODN R 34), het plaatsen van 
 zonnepanelen (veldopstelling)
’ 02-12-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Exloo, Westerbosje 2, het verbouwen van 
 een woning
’ 02-12-2022, Verlenging beslistermijn: 
 Westdorp, Brink 11, het oprichten van een 
 woning
’ 02-12-2022, Exloo
 Valtherweg 27A, Wollig Landleven Fair 
 Hippisch Centrum Exloo 2023, (aanvraag)
’ 01-12-2022, voorgenomen verkoop van 
 grond
’ 01-12-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 2e Exloërmond, Zuiderdiep 270, het kappen 
 van een lariks en een rij eikenbomen
’ 01-12-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Borger, De Baander 3, het 
 uitbreiden van een woning
’ 01-12-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Exloo, Valtherweg 35, het slopen 
 en herbouwen van een kapschuur
’ 01-12-2022, Aanvraag omgevingsvergunning 
 (uitgebreide procedure): 2e Exloërmond, 
 Harm Tiesingstraat 74, het plaatsen van een 
 tijdelijke unit tbv kinderdagverblijf bij 
 CBS De Wegwijzer
’ 01-12-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Klijndijk, Hoofdweg 19B, het aantal 
 zonnepanelen met 32 stuks uitbreiden
’ 01-12-2022, Voorgenomen vestiging recht 
 van opstal
’ 30-11-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: 2e Exloërmond, Zuiderdiep 128, 
 het kappen van een Kastanje en Populier
’ 30-11-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: 2e Exloërmond, Middenlaan 

 (kadastrale sectie N 134), het kappen van 
 14 bomen t.b.v. herstructurering
’ 30-11-2022, Borger
 Grote Brink, Achter de Brink, het organiseren 
 van een kerstmarkt Z2022-011191 (aanvraag)
’ 29-11-2022, Verlenging beslistermijn: 
 Valthe, Hoofdstraat 10B, het vestigen van 
 een recreatie-appartement in de bestaande 
 schuur
’ 29-11-2022, Uitwerkingsplan 
 ‘Nieuw-Buinen, Noorderdiep 71’
’ 28-11-2022, Het organiseren van de 
 kerstmarkt in Exloo op 16 december 2022, 
 Z2022-014926 (aanvraag)
’ 28-11-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Nieuw-Buinen, Dwarsdiep 45, 
 het isoleren van de buitenzijde van de 
 woning
’ 28-11-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: 2e Exloërmond, Nijverheids-
 straat 8, het kappen van een wilde hazelaar
’ 28-11-2022, Het organiseren van het 
 hardloopevenement RUNFORESTRUN op 
 15 april 2023, Z2022-013898 (aanvraag)
’ 28-11-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Bronnegerveen, Drouwener-
 straat 2, het veranderen van een pluimee-
 bedrijf
’ 28-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Klijndijk, Hoofdweg 77, het vervangen van 
 het rieten dak
’ 28-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 2e Exloërmond, Exloërkijl-Zuid 81, het 
 vervangen en isoleren van het dak
’ 28-11-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: 2e Exloërmond, Sportvelden 
 (De Tre� er ’16), bij drie velden de 
 conventionele verlichting vervangen door 
 LED-armaturen   $

Evenementenkalender?

Kijk op
www.borger-odoorn.nl/

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten

Wijkagenten

Adverteren
in 

Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

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

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. A.J. Verduijn.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 10.00 uur:  
ds. J. Vaessen.

Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, 
Drentse Poort 24a. Meer info:  
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan: 3e 
Advent; ds. Jonker.
Baptistengemeente: Meer info op 
baptisten-nieuwbuinen.nl
Levende Christengemeente Connect
MFA Nieuw Buinen
Noorderdiep 141C Nieuw Buinen.
(ingang via de aangegeven zijkant)
Inloop met koffie vanaf  10:00 h
Aanvang 10:30 h

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

2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur: ds. 
G. de Klein (HA).

Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur: ds. 
A. van Elten, Ter Apel.

Valthermond
Baptisten Gemeente: Gerrit van Valen.
Protestantse gemeente, 10.00 uur: ds. 
A. van Elten, Ter Apel.

Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
3e Advent, ds. K. Jonker.
R.K. Statie Gieten.

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Zaterdag 10 december van 
16.00 uur tot 18.00 uur kerstmarkt in 
Parcival, Zandberg.

Zondag 11 december is er geen viering 
in de R.K. Kerk te Zandberg. Zondag 
11 december speelt het orkest van 
VKSO een meesterlijk romantisch 
klassiek concert. Aanvang 16.00 uur.
Woensdag 14 december 9.00 uur, Eu-
charistieviering, 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. Anne de Vries
Te volgen via you tube livestream 
onder baptistenstadskanaal.
Hervormde gemeente, Oosterkade-
kerk, 9.30 u. ds. H.J.C.C.J. Wilschut uit 
Bovensmilde. 19.00 u. ds. C.G. op ’t 
Hof  uit Siddeburen.

Gemeentebelangen Borger-Odoorn bezocht 
Mechanisatiebedrijf Meijering in Klijndijk
Het was weer tijd voor een 
bedrijfsbezoek. Althans, 
dat vonden de leden van 
Gemeentebelangen Borger-
Odoorn. Daarom bezochten 
zij op zaterdag 26 november 
Mechanisatiebedrijf  Meijering 
in Klijndijk en kregen ze een 
rondleiding door het hagelnieuwe 
bedrijfspand van het succesvolle 
familiebedrijf  aan de Hoofdweg 
12a.

Mechanisatiebedrijf  Meijering is 
al meer dan 35 jaar een begrip in 
Borger-Odoorn en is gespecialiseerd 
in reparatie, onderhoud en de 
verkoop van landbouwmachines, 
maar daarnaast kun je ook bij hen 
terecht voor allerhande tuinmachines 
zoals grasmaaiers en kettingzagen. 
‘We werken in totaal met 9 man in 
het bedrijf ’, zegt Matthijs Meijering, 
terwijl hij, zijn beide broers en zijn 
ouders een rondleiding geven aan het 
gezelschap van Gemeentebelangen. 
‘Laurens is werkplaatschef, Joost 
beheert de balie, het magazijn én 
doet de verkoop van tuinmachines en 
Matthijs doet de afdeling verkoop’, 
zegt vader Albertus.

Tijdens de coronaperiode is de familie 
gestart met de bouw van een nieuw 
bedrijfspand vertellen de broers: 
‘Ons oude pand stond verscholen 
achter de woning en komt uit ’89/’90. 
Toen de buurman ons vroeg om zijn 
strook grond aan de Hoofdweg over 
te nemen, hebben we niet getwijfeld. 
Het is allemaal toevallig zo gelopen, 
maar nu hebben we wel een mooi 
pand kunnen bouwen op een goede 

zichtlocatie. Ook hebben we nu veel 
daglicht in de showroom.’

Tijdens de rondleiding door het pand 
vertelt Laurens blij te zijn met een 
inventieve vondst van de behandelend 
ambtenaar bij de gemeente Borger-
Odoorn: ‘We hebben natuurlijk grote 
machines in de werkplaats staan en 
daarom hebben we hoogte nodig. 
De ambtenaar wees ons op een 
bepaalde daktechniek waardoor we 
hoger konden bouwen, zonder dat 
we de normen voor goothoogten 
overschrijden, daar zijn we wel erg 
blij mee.’ De vondst maakte het 
mogelijk de zeer gewenste tien tons 
bovenloopkraan te plaatsen welke 
positief  bijdraagt aan zowel het 
arbeidsgemak als de veiligheid voor 
de werknemers.

Het pronkstuk van het vernieuwde 
bedrijfspand is zonder twijfel de 
zogenoemde ‘shuttlekast’, welke men 
kan kennen uit ziekenhuizen. Met een 

druk op de knop kan de acht meter 
hoge magazijntoren automatisch de 
benodigde onderdelen vinden en 
deze naar beneden brengen. Terwijl 
Joost een demonstratie geeft, staat 
vader Albertus met een glimlach toe 
te kijken.

Na de rondleiding was het tijd voor 
een kop koffie met een heerlijke 
gevulde bakkerskoek. Rond het 
middaguur was het dan ook tijd 
om weer huiswaarts te gaan, want, 
zo zei Joost aan het begin van de 
rondleiding: ‘In de wintermaanden 
hebben wij het erg druk, de boeren 
kunnen de machines in het seizoen 
niet missen en daarom komen ze dus 
in het najaar voor onderhoud bij ons 
langs.’

Wil je ook eens een kijkje nemen bij 
Mechanisatiebedrijf  Meijering? Dat 
kan dan tijdens de open dagen op 12, 
13 en 14 januari!

Rederijkerskamer Borger schittert in Podium 34

Rederijkerskamer Borger – al 156 jaar actief  – schitterde vrijdag, 
zaterdag en zondagmiddag in Podium 34. Daar brachten 
zijn de eenakters ‘Gesteggel um Sinterklaos’ en ‘Uutpakk’n’. 
Tussendoor konden de belangstellenden genieten van een geweldig 
Sinterklaasverhaal van Jans Polling.

‘Het was zeer geslaagd’, blikte 
voorzitter Bram Roossien tevreden 
terug. De Rederijkerskamer Borger 
koos voor de eerste keer voor 
Podium 34 en dat bleek achteraf  
een prima keuze. De locatie was 

wat kleiner, maar kon wel weer 
prachtig aangekleed worden hetgeen 
sfeerverhogend werkte. Het was 
bovendien de eerste keer dat voor 
eenakters gekozen werd. Want hoe 
oud de Rederijkerskamer Borger dan 

ook is, het gaat nadrukkelijk met 
de tijd mee en weet heel goed wat 
de mensen van nu leuk vinden. Op 
naar volgend jaar! (Week in Week uit/
Vincent Muskee)
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’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren
 we o�  cieel in ons elektronisch gemeenteblad. 
 Deze ‘berichten over uw buurt’ kunt u bekijken via 
 www.borger-odoorn.nl/overuwbuurt.

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

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

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

Berichten over uw buurt

%%

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.

▶ Goede dames-/heren- of kinder-
 � etsen: 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 betre� ende 
 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.

Oekraïense vluchtelingen Locatiemanager

Vakantiepark Capfun Fruithof Klijndijk Ben Helle

Het Tussendiep PKN kerk Nieuw-Buinen Marieke Essing 

Het Kleurenpalet Nieuw-Buinen Marieke Essing 

Groepsaccommodatie Eesergroen Jaap Kuiper

Oringer Stee Odoorn Hilde Timmermans

Diverse woningen en chalets Jaap Kuiper

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)

12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo Paul Dalhuisen 

Boerderij Camping Exloo Paul Dalhuisen 

25 Graden Noord Drouwenerveen Paul Dalhuisen 

Uw hulp of spullen aanbieden:

▶ 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.

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

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

e-mailservice & app

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

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app

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

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

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

WEEK 48
’ 02-12-2022, Voorgenomen verkoop 
 van grond
’ 02-12-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Exloo, Zuiderhoofdstraat 18 (kadastraal 
 perceel ODN R 34), het plaatsen van 
 zonnepanelen (veldopstelling)
’ 02-12-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Exloo, Westerbosje 2, het verbouwen van 
 een woning
’ 02-12-2022, Verlenging beslistermijn: 
 Westdorp, Brink 11, het oprichten van een 
 woning
’ 02-12-2022, Exloo
 Valtherweg 27A, Wollig Landleven Fair 
 Hippisch Centrum Exloo 2023, (aanvraag)
’ 01-12-2022, voorgenomen verkoop van 
 grond
’ 01-12-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 2e Exloërmond, Zuiderdiep 270, het kappen 
 van een lariks en een rij eikenbomen
’ 01-12-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Borger, De Baander 3, het 
 uitbreiden van een woning
’ 01-12-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Exloo, Valtherweg 35, het slopen 
 en herbouwen van een kapschuur
’ 01-12-2022, Aanvraag omgevingsvergunning 
 (uitgebreide procedure): 2e Exloërmond, 
 Harm Tiesingstraat 74, het plaatsen van een 
 tijdelijke unit tbv kinderdagverblijf bij 
 CBS De Wegwijzer
’ 01-12-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Klijndijk, Hoofdweg 19B, het aantal 
 zonnepanelen met 32 stuks uitbreiden
’ 01-12-2022, Voorgenomen vestiging recht 
 van opstal
’ 30-11-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: 2e Exloërmond, Zuiderdiep 128, 
 het kappen van een Kastanje en Populier
’ 30-11-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: 2e Exloërmond, Middenlaan 

 (kadastrale sectie N 134), het kappen van 
 14 bomen t.b.v. herstructurering
’ 30-11-2022, Borger
 Grote Brink, Achter de Brink, het organiseren 
 van een kerstmarkt Z2022-011191 (aanvraag)
’ 29-11-2022, Verlenging beslistermijn: 
 Valthe, Hoofdstraat 10B, het vestigen van 
 een recreatie-appartement in de bestaande 
 schuur
’ 29-11-2022, Uitwerkingsplan 
 ‘Nieuw-Buinen, Noorderdiep 71’
’ 28-11-2022, Het organiseren van de 
 kerstmarkt in Exloo op 16 december 2022, 
 Z2022-014926 (aanvraag)
’ 28-11-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Nieuw-Buinen, Dwarsdiep 45, 
 het isoleren van de buitenzijde van de 
 woning
’ 28-11-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: 2e Exloërmond, Nijverheids-
 straat 8, het kappen van een wilde hazelaar
’ 28-11-2022, Het organiseren van het 
 hardloopevenement RUNFORESTRUN op 
 15 april 2023, Z2022-013898 (aanvraag)
’ 28-11-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Bronnegerveen, Drouwener-
 straat 2, het veranderen van een pluimee-
 bedrijf
’ 28-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Klijndijk, Hoofdweg 77, het vervangen van 
 het rieten dak
’ 28-11-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 2e Exloërmond, Exloërkijl-Zuid 81, het 
 vervangen en isoleren van het dak
’ 28-11-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: 2e Exloërmond, Sportvelden 
 (De Tre� er ’16), bij drie velden de 
 conventionele verlichting vervangen door 
 LED-armaturen   $

Evenementenkalender?

Kijk op
www.borger-odoorn.nl/

evenementen
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Gemeentesecretaris Borger-Odoorn 
naar provincie Drenthe
 
Dorine Rensen stopt na drieënhalf  jaar als gemeentesecretaris van de gemeente 
Borger-Odoorn. Per 1 maart start ze als domeinmanager Ruimte bij de provincie 
Drenthe.
 
Dorine Rensen: “Borger-Odoorn zit in mijn hart en dat blijft ook zo. Maar de kans om 
op Drentse schaal op het thema duurzaamheid van betekenis te zijn kon ik niet laten 
lopen.” Rensen is sinds september 2019 in dienst bij de gemeente Borger-Odoorn.

We hebben allemaal weer zin in een 
ouderwetse kerstmarkt
a.s. Zaterdag is de Kerstmarkt 
Hunebedcity in Borger
Van 10.00 tot 18.00 uur is er op het terras en binnen weer van alles te beleven. De 
toppers zijn al even bezig geweest met de voorbereidingen van de kerstmarkt. Zij 
hebben speciaal lekkers gebakken en er zijn mooie kaarten en vogelvoederhangers 
gemaakt. Dat alles willen zij graag verkopen. De opbrengst is voor de spaarpot. 
Er wordt gespaard voor een groot scherm om film op te kunnen kijken en karaoke 
teksten goed te kunnen lezen.

Menke Danhof  heeft weer een heerlijke soep gemaakt die ter plekke kan worden gegeten, 
maar ook mee naar huis kan voor later. Kinderen mogen gratis marshmallows komen 
roosteren boven een houtvuur met een beker warme chocolademelk erbij.

Voor de grote mensen is er heerlijke eigengemaakte glühwein gratis te proeven. De 
kruiden voor de glühwein zijn ook huisgemaakt en te koop onder de naam Warme 
wieven wijn.

Deze kruiden doe je in een koffiefilterzakje, hier steek je een sateprikker door en hangt 
dit vervolgens in een pannetje met wijn. De kruiden trekken in de wijn en de wijn trekt 
in de kruiden. Daarom de prikker met kruiden niet weggooien. Deze prikker kan worden 
hergebruikt, want hiermee maak je de allerlekkerste stoofpeertjes. Mooie tip voor het 
kerstdiner.

Eindejaarsproeverij bij Mibu Wijnen in 
Buinerveen
Vrijdag 9 december laten wij jullie genieten van een 20-tal wijnen voor tijdens 
de feestdagen. Van heerlijke wijnen bij het kerstdiner naar de mooie wijnen voor 
tijdens de borrel. Naast het bestaande assortiment zijn er ook een flink aantal 
nieuwe wijnen te proeven.
 
U bent welkom vanaf  20.00 uur aan de Hoofdstraat 3 in Buinerveen. Geef  je snel op: 
mark@mibuwijnen.nl | 06-20 54 80 40. Aan de proeverij zijn geen kosten verbonden. 
Tijdens de proeverij geldt de aanbieding: 6 + 1 gratis.

Situatie gewijzigd bij uitgang zwembad 
De Leewal in Exloo
 
Sinds kort is de voorrangsituatie bij de uitgang van zwembad de Leewal in Exloo 
gewijzigd. Weggebruikers die gebruik maken van het fietspad hebben nu 
voorrang op verkeer dat naar het zwembad gaat of  van het zwembad komt.

Kerstviering van de PCOB-afdeling 
Odoorn in 2e Exloermond
Kerstviering op woensdag 14 December om 15.00 uur in De Herberg achter de 
Protestantse kerk Zuiderdiep 150 in 2e Exloermond.

We hebben ds. Gerrit de Klein bereid gevonden het geboortefeest van Jezus, met ons 
te vieren. Er is een kerstliturgie met liederen en gebeden en gedichten en we sluiten af  
met een broodmaaltijd. Iedereen is van harte uitgenodigd. Neem ook eens een kennis of  
buurman/buurvrouw mee.

Van Zijl Consort in het kleine kerkje in 
Gieterveen
Op zondagmiddag 11 december in Gieterveen geeft het klassieke ensemble Van 
Zijl Consort een afwisselend concert in kerstsfeer. Muziek van Bach en zijn zoons 
wordt afgewisseld met voordrachten van haiku-dichteres Saskia de Boer.

Het Consort bestaat deze keer uit Rigobert van Zijl (klavecimbel), Jelmer Sjollema (fluit), 
Dirk Akkermans (contrabas) en Robert Jan van der Feen (fluit). Aanvang: 14:00 uur.  Een 
kaartje reserveren (€12) kan via www.hetkleinekerkje.nl
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Hamerbijl 9, 9531 PN  BORGER - T. 06-27325957

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

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Gezamenlijke kerstviering 
Passage- PCOB in Borger
De gezamenlijke kerstviering is op vrijdag 16 december 
2022 om 17.00 uur in het  Anker te Borger. We beginnen 
met een uitgebreide broodmaaltijd.  De kerstliturgie 
wordt samen doorgenomen.

Het zanggroepje “Kadosh” 
uit Westerbork zal een aantal 
liederen voor ons zingen, 
ook begeleiden Zij ons bij 
het zingen van liederen uit 

de  liturgie. Wij hopen op 
een mooie kerstavond, waar 
bij wij mogen gedenken dat 
de Here Jezus Voor ons is 
geboren.

Inzamelingsactie in Borger-Odoorn voor Voedselbank 
bij supermarkten op 10 december
Rondkomen van een minimum, geen geld hebben voor je hoge 
energierekening en de dure levensmiddelen. Voor ruim 1500 mensen uit 
de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden is dit de dagelijkse 
realiteit. Daarom wordt er ook dit jaar weer een grote inzamelingsactie 
gehouden bij supermarkten. Vrijwilligers zijn komende zaterdag 10 
december actief  voor de Voedselbank Zuidoost Drenthe. Net als 
voorgaande jaren proberen ze zoveel mogelijk levensmiddelen in te zamelen, 
zodat de voedselbank ook volgend jaar de klanten van eten kan voorzien. 
Het gaat dan vooral om basisproducten zoals rijst, pasta en sauzen.

Locaties in Borger-Odoorn
Er wordt ingezameld bij de volgende 
locaties in Borger-Odoorn: Albert Heijn 
Borger – Boni Borger – SPAR Pater 
Exloo – Coop Schippers Odoorn.

In alle gemeenten in Drenthe wordt bij 
supermarkten geflyerd door vrijwilligers. 
In totaal worden in Drenthe meer dan 
3600 mensen ondersteund door een 
Voedselbank en daar komen dagelijks 

nog mensen bij. Dit aantal ligt zo’n 40 
procent hoger dan aan het begin van dit 
jaar.

De actie wordt ondersteund door RTV 
Drenthe. U kunt ook en donatie geven 
voor de voedselbanken in Drenthe. 

Ga dan naar de rtvdrenthe.nl/
voedselbank. Doneren kan tot en met 
24 december. 

Het bedrag dat wordt ingezameld wordt 
verdeeld onder de voedselbanken in 
Drenthe.

AZ Autoservice en Schadeherstel 2e Exloërmond
Wintercheck moet problemen in de winter voorkomen
De deuren van de werkplaats bij 
AZ Autoservice en Schadeherstel 
in 2e Exloërmond gingen zaterdag 
al vroeg open voor de wintercheck. 
Alle automerken konden op deze 
dag gratis worden gecontroleerd 
voor de winter. Aron Zwiers van 
AZ Autoservice en Schadeherstel 
is zelf  uiterst tevreden over het 
verloop van de dag die hij een groot 
succes noemt. “De wintercheck was 
voor ons de eerste keer dat we die 
hebben georganiseerd maar gezien 
de belangstelling en de reacties van 
de mensen die geweest zijn maken 
we hier een terugkerend evenement 
van”.

Het meest voorkomende probleem 
tijdens de check was een zwakke accu. 
Het advies van de monteurs is dan ook 
om altijd te zorgen voor een goede accu 
omdat hiermee veel problemen mee 
voorkomen kunnen worden. Ook viel 
op dat de ruitenwissers bij veel auto’s 
extra aandacht verdienen. De mensen 
kunnen volgens Zwiers ook zelf  een 
aantal dingen doen om goed voorbereid 
met hun auto de winter in te gaan. 
Zoals de auto in de wintermaanden 
niet op de handrem zetten om te 
voorkomen dat de handremkabel 
vastvriest. “Ook kunnen automobilisten 

preventief  portierrubbers met vaseline 
en portiersloten met kruipolie/
siliconenspray behandelen om zo 
vastvriezen te voorkomen en zorg 

ervoor dat er startkabels en een 
sleepkabel in de auto aanwezig is”.

Bij AZ Autoservice en Schadeherstel 
hebben ze niet allen de veiligheid van 
automobilisten hoog in het vaandel 
staan maar ook die van fietsers. “Het 
valt ons op dat er nog veel mensen 
zonder deugdelijke verlichting fietsen. 
Dit levert gevaarlijke situaties op en daar 
willen we iets aan doen. Daarom konden 
ook fietsers hun verlichting laten 
controleren en was deze niet in orde 
dan kregen ze een gratis verlichtingssetje 
aangeboden die ook nog eens gratis 
werd gemonteerd.

Terwijl de monteurs bezig waren 
met de wintercheck kon de klant 
genieten van een kopje koffie, thee of  
warme chocolademelk en een broodje 
hamburger. (Week in Week uit/Martin 
Zaagman)

Adverteren in Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36
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Silja van den Brink wordt nieuwe eigenaar Popschool 
Borger
 
Wie Popschool Borger zegt denkt 
niet meteen aan Ees maar we 
kunnen u vertellen dat daar 60 jaar 
geleden de basis is gelegd van het 
huidige muziekonderwijs in de regio. 
60 jaar geleden heeft een actieve 
oudercommissie van de basisschool 
Ees d.m.v. giften en donaties een 
startkapitaal verzameld om een 
aantal basisinstrumenten te kunnen 
kopen. De hoofdmeester verzorgde 
de muzieklessen op school. 
Daarmee is het begin gemaakt van 
muziekvereniging Acquimbas.
 
Muziekvereniging Acquimebas is jaren 
een begrip geweest in de omgeving en 
menigeen heeft er blokfluit-, gitaar- 
of  pianoles gevolgd. Optredens in 
Eeserhof  en het Meester Hekman hoes. 
De muzieklessen vonden plaats in het 
dorpshuis op de 1e verdieping van 
school.

Al groter groeiende in aantallen 
leerlingen en uitbreiding van de 
muzieklessen is muziekvereniging 
Acquimabas verhuist naar Borger. In 
Borger werd het Hunzehuys gebouwd 
met geluidsisolerende lesruimtes. Met 
die verhuizing is ook de naam gewijzigd 
van muziekvereniging Acquimebas naar 
Popschool Borger en werden de podia 
voor optredens groter zoals die van 
Vanslag en Martiniplaza.

Na 60 jaar muziekvereniging  
Acquimebas/Popschool Borger 
verandert die organisatiestructuur 
met ingang van 1-1-2023 en wordt 
Popschool Borger een zelfstandige 
onderneming. Oud leerling en docent 
zang en piano Silja van den Brink 
neemt Popschool Borger over en gaat 
het muziekonderwijs in de regio verder 
ontwikkelen.
 
We bedanken hierbij iedereen die in 
die 60 jaar een actieve rol binnen de 
muziekvereniging heeft gespeeld. Alle 
leden en bestuursleden voor hun inzet 

en het organiseren van muziekonderwijs 
in onze regio. We wensen Silja heel 
veel succes want Popschool Borger 
is groot en muziekonderwijs is 
belangrijk. Popschool Borger verzorgt 
diverse muzieklessen,conservatorium 
geschoolde muziekdocenten, 
professionele muziekruimte,  
bandlessen, projecten in samenwerking 
met K&C, cultuurcoach Borger 
Odoorn, muziekprojecten in het 
basis- en voortgezetonderwijs en 
talentontwikkeling maar vooral samen, 
creatief  en verbindend.

Opening op 7 januari
Odoorn krijgt Kabouterbos
 
Onder verantwoordelijkheid van Dorpsbelangen Odoorn heeft een 
commissie het afgelopen jaar plannen ontwikkeld en uitvoering gegeven aan 
de realisatie van Kabouterbos Odoorn. Dit burgerinitiatief  is ontstaan door 
een voorbeeld elders in het land.
 
Gericht op peuters en kleuters
De inrichting van het Kabouterbos 
is kleinschalig, gelegen in de directe 
nabijheid van de school en vooral 
gericht op peuters en kleuters. Er is niet 
alleen ruimte voor sprookjes, maar het 
is ook de bedoeling ‘het buiten spelen’ 
te stimuleren. Daarnaast is er aandacht 
besteed aan het educatieve karakter, 
zodat de peuters en kleuters er ook van 
kunnen leren. Ook aan de kinderen van 
de basschool is gedacht. Groep 8 heeft 
vogelhuisjes in elkaar getimmerd en 
deze hokjes worden in het kabouterbos 
gehangen. De bouw en inrichting is 
gerealiseerd met de inzet van veel 
vrijwilligers uit het dorp.
 
Verder is medewerking verleend 
door diverse instanties, waaronder de 
gemeente Borger-Odoorn, Provincie 
Drenthe, Postcodeloterijbuurtfonds, 

VSB-fonds, Woonservice, 
Dorpsbelangen Odoorn, O.B.S. De 
Weiert, de directe buren, Lionsclub 
De Megalieten Borger-Odoorn, 
de Koninklijke Nederlandse 
Heidemaatschappij (Kern met Pit) en 
een aantal plaatselijke ondernemers 
(Stevens, Koudenburg en Bakker Joost).
 
Opening op 7 januari
De opening van het Kabouterbos 
Odoorn vindt plaats op 7 januari 
2023. Het programma ziet er als 
volgt uit: 10.15 uur verzamelen op 
het schoolplein van De Weiert, 10.30 
uur in feestelijke optocht naar het 
naastgelegen Kabouterbos, 10.45 uur 
officiële openingshandeling door de 
heer Hans Kuipers, gedeputeerde van de 
provincie Drenthe en burgemeester Jan 
Seton van de gemeente Borger-Odoorn. 
Aansluitend is er voor de kinderen een 

zoekspel met een verrassing en ranja 
met wat lekkers. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36



10 Dinsdag 6 december 2022

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

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

PRIJS

€
 19.899,- 

OPEL CORSA 1.2 GS Line navi/
clima/16”LM
Maart 2021 - Zwart metallic
Half leder - Benzine - Handgescha-
keld - 32.719 km - Nieuwprijs: 
€26.220,-

PRIJS

€
 29.499,- 

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

PRIJS

€
 29.999,- 

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

PRIJS

€
 18.999,- 

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

PRIJS

€
 13.699,- 

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

PRIJS

€
 20.899,- 

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

PRIJS

€
 26.999,- 

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

PRIJS

€
 21.899,- 

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

PRIJS

€
 20.399,- 

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

PRIJS

€
 23.999,- 

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

PRIJS

€
 24.399,- 

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

PRIJS

€
 23.999,- 

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

PRIJS

€
 20.900,- 

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

PRIJS

€
 13.699,- 

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

PRIJS

€
 22.699,- 

OPEL ASTRA ST 1.2 T Elegance 
Navi/Clima/16”LM
Januari 2021 - Blauw metallic
Half leder - Benzine
Handgeschakeld - 24.643 km 
Nieuwprijs: €33.440,-

PRIJS

€
 19.899,- 

OPEL CORSA 1.2 GS Line navi/
clima/16”LM
Maart 2021 - Grijs metallic
Half leder - Benzine
Handgeschaked - 34.791 km
Nieuwprijs: €26.220,-

PEUGEOT 2008 1.2 T Automaat Blue Lion 
airco/navi/pdc
Oktober 2017 - Black metallic - Stof 
Benzine - Automaat - 53.503 km
Nieuwprijs: €26.620,-

PRIJS

€
 16.899,-
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a.s. zondag van 10.00 tot 16.00 uur
Kerstfair bij Atelier "De Tuinkamer" 
Valthermond

Zondag 11 december organiseert Atelier "De Tuinkamer" te Valthermond voor de 
vierde keer een fair van 10.00 tot 16.00 uur. Deze dag kun je genieten van allerlei 
kerstbloemstukken, kerstdecoratie, vachten, zelfgemaakte decoraties, tassen en nog 
veel meer. De fair telt 45 kramen.

Ook is er in de middag om 13.30 uur een 
optreden van midwinterhoornblazers. Enkele 
leden spelen op de midwinterhoorn en 
vertellen hier verhalen over.Verder is er ook 
aan de inwendige mens gedacht. Erwtensoep, 

broodje hamburger en poffertjes kunt u 
allemaal nuttigen. Komt u ook? U vindt 
Atelier "De Tuinkamer" aan het Zuiderdiep 
478 in Valthermond. Toegang is gratis!

Kerstconcert Ave m’Aria bij 
Klassiek in ’t Veen in Valthermond
Onder de titel Ave m’Aria klinken bij Klassiek in ’t Veen vocale parels uit opera’s en 
bijzondere liederen en koormuziek uit het klassieke repertoire. Een deel van deze 
aria's hebben een religieus karakter of  een binding met Maria. Andere stukken zijn zo 
mooi van sfeer dat ze goed bij Kerst passen.

Het kerstconcert van Klassiek in ‘t Veen is 
elk jaar een avontuur en dat zal deze keer niet 
anders zijn.  Dit jaar vindt het kerstconcert 
plaats op zaterdag 17 december. Er worden 
aria's, duetten, terzetten en kwartetten 
gezongen van componisten als Bach, Händel, 
Beethoven, Mozart, Schubert, Bizet, Verdi, 
Tosti, Saint-Saëns en Bernstein.

De stukken worden vertolkt door acht vocale 
solisten, twee pianisten en een harpiste. De 
nationale en internationale vocalisten komen 
van 'Studio 9 ' uit Hilversum, opgericht door 
Marion van den Akker in 2015. Een privé 
studio waar professionele vocalisten met 
Van den Akker werken aan allerlei repertoire 
dat zij uitvoeren op gerenommeerde podia 
in Nederland en daarbuiten. Dit alles in 
samenwerking met pianisten Willem Kersing 
en Ben Weijand van de Omroep Stichting 
gevestigd in Hilversum.

De solisten voor dit kerstconcert zijn Laura 
Bohn sopraan, Bauwien van der Meer 
sopraan, Ingeborg Bröcheler alt-mezzo, 
Helena van Heel mezzosopraan, Leon van 

Liere tenor, Felipe Carlos Gallegos tenor, 
David van Lith tenor, Tiemo Wang bariton, 
Marleen de Bakker harp, Ben Martin Weijand 
piano en Willem Kersing piano.

Enkele die te horen werken zijn:
HÄNDEL: Halleluja voor dubbel kwartet, 
aria ‘Every Valley’, aria ‘The trumpet shall 
sound’, BEETHOVEN:  kwartet 'Mir ist so 
wunderbar', VERDI: Ave Maria, TOSTI: Ave 
Maria, MOZART terzet 'Soave sia il vento', 
SAINT-SAËNS: aria Dalilah, BIZET: duet 
uit de Parelvissers.

Belangrijke info en kaartverkoop over het 
kerstconcert
Zaterdag 17 december in concertboerderij 
d'Rentmeester, Zuiderdiep 279, Valthermond.
Kerstconcert met liederen, opera’s en 
oratoria. Aanvang 20:00 uur (zaal open  
19:30 uur). Kosten: € 30,00/ vrienden € 25,00 
kinderen € 7,50. Kaarten bestellen via de 
website: www.klassiekintveen.nl,  
info@klassiekintveen.nl - telefonische info  
06 21 68 33 48.

Tijd voor ’n bakkie! Kom maar eens langs
Koffie-ochtend in Borger op 8 en 22 
december
Ook als het winter is of  ‘feestmaand’: de koffie-ochtenden georganiseerd door de 
Protestantse Gemeente van Borger gaan gewoon door. Gelukkig lopen ze goed. 
Daar zijn we heel blij mee. Iedereen uit Borger en omstreken is daar welkom. Er 
komen veelal zo’n 15 tot 25 bezoekers.  Ontmoeting en een goed gesprek, wat wil je 
nog meer!?  Heb je een dag vrij van het werk? Of  ben je veel alleen? Je hebt vast wel 
‘Tijd voor 'n bakkie’! Zo spreek je nog eens iemand! Ook de kerkzaal kan bezichtigd 
worden. Wie wil kan daar in stilte zitten of  een kaarsje aansteken.

De eerstvolgende keren zijn op 8 en 22 
december en vervolgens op de 2e en 4e 
donderdagmorgen van elke maand. Vrije 
inloop tussen 10.00 en 11.30 uur.

De ochtenden vinden plaats in 't Anker, 
achter de Goede Herderkerk, ingang zowel 
aan de Brinkstraat als aan de Hoofdstraat. 
Een stoepbord wijst de weg. Ook als 
vakantieganger bent u van harte welkom.

Oude eiken wegvak Rolde - Anderen 
blijven behouden
De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar het verbeteren van het wegvak 
Rolde - Anderen (Gieterstraat/Nijend). Door een innovatieve techniek wordt ervoor 
gezorgd dat het wegvak wordt verbeterd, is de hoofdconclusie uit het visiedocument 
dat het college heeft vastgesteld. Hierbij blijven de ruim 300 eiken langs deze weg 
behouden. Dit laatste was een groot zorgpunt van de gemeenteraad.

Duurzaam behoud aanwezige bomen
‘We zijn als college blij de gemeenteraad 
te kunnen melden dat er een innovatieve 
manier gevonden is om de hobbelige weg 
tussen Rolde en Anderen aan te pakken. 
Door middel van deze techniek wordt de 
onderlaag gestabiliseerd en zo kunnen de 
bomen langs deze weg behouden blijven. 
Op andere plekken in Nederland is deze 
techniek al eerder met succes toegepast, 
we gaan ervan uit dat het voor dit wegvak 
ook een goede oplossing is voor de lange 
termijn. Wij willen als gemeente graag een 
goed onderhouden wegennet waarbij onze 

inwoners en bezoekers veilig en comfortabel 
gebruik kunnen maken van wegen, fietspaden 
en voetpaden. Dit geldt ook voor de weg 
Rolde – Anderen waarbij we insteken op het 
duurzame behoud van de aanwezige bomen’, 
zegt wethouder Ivo Berghuis.

Informatiesessie raad
Op 8 december wordt de gemeenteraad 
bijgepraat over het onderzoek en het 
visiedocument over het wegvak Rolde – 
Anderen. Deze informatiesessie is bij te 
wonen in de raadzaal en live te volgen via 
www.aaenhunze.nl/ris

Kerst High Tea in Borger
Op woensdag 21 december organiseert de werkgroep 'Samen eten & ontmoeten' een 
Kerst High Tea waarbij iedereen, jong en oud, welkom is! We serveren hartige en 
zoete hapjes bij thee/koffie in 'Kerstsfeer' in 't Anker.

Vanaf  14.30u bent u/jij welkom en rond 
15.00 uur serveren we de eerste gang. Graag 
ruim op tijd opgeven maar uiterlijk 12 
december! Na opgave rekenen we op uw/
jouw komst. Bijdrage in de kosten 5 euro 
per persoon. Graag gepast betalen. Hebt u 
vragen? Is het bedrag een bezwaar voor u?

Laat het één van ons weten dan zoeken we 
samen naar een oplossing.

Opgeven kan bij:
Sija Aikema: 06 15 10 83 94 sijaaikema@
gmail.com, Trijntje Eising: 06 24 27 12 76 
trijntjeeising@hotmail.com, Eefje Lensen: 06 
10 69 62 73 eglensen@xs4all.nl.

Kerst-Welkomdienst in Borger 
m.m.v. “Elspeets Mannenensemble”
Zondag 18 december is er een Kerst-Welkomdienst in de Goede Herderkerk in 
Borger m.m.v. Elspeets Mannenensemble o.l.v. Dick van Asselt. Het Elspeets 
Mannenensemble is in 2005 opgericht en bestaat uit 10 ervaren zangers en staat 
onder de inspirerende leiding van  Dick van Asselt. Doelstelling van het Ensemble 
is het zingen van geestelijke en klassieke muziek. Het Mannenensemble verleent 
jaarlijks haar medewerking aan diverse concerten en kerkdiensten. Voorganger is Ds. 
W.M.Schut uit Elburg en het thema is: “De Heiland geboren in een stal”

Het is en blijft een bijzonder en machtig 
gebeuren: Het kind geboren op aarde. Gods 
Licht in ons midden. We zingen en bidden 
vanuit ons ontzag voor het Christuskind. We 
mogen onze dankbaarheid stem geven en 
ons verlangen naar heelheid en een Vrede die 
nooit ophoudt. Juist met Advent staan we 
stil bij wat komt met kerst: de geboorte van 
Jezus, door God gezonden om licht en leven 
te brengen. Vanuit dat geloof  delen we hoop 
en vertrouwen met de mensen om ons heen. 
De samenzang wordt begeleid op orgel door 
Herman Boerman uit Hardenberg samen met 
Klaas Jan Pullen op saxofoon. 

Aanvang 19.00 uur en vanaf  18.45 uur is er 
samenzang. Kerst vieren we samen, daarom 

is deze dienst bij uitstek geschikt om eens een 
gast mee te nemen. U bent allen van harte 
welkom!!

Alzheimer Café in Borger-Odoorn
Op woensdagavond 7 december hebben we het laatste Alzheimer Café van dit jaar 
maar in 2023 gaan we verder. De locatie is en blijft het dorpshuis van Exloo aan 
de Hoofdstraat 58A. De bijeenkomsten worden goed bezocht en voldoen aan een 
behoefte.  De bezoekers ontmoeten lotgenoten en krijgen informatie over de ziekte 
dementie. Mensen met dementie of  geheugenproblemen, hun naasten, mantelzorgers 
en belangstellenden zijn van harte welkom.

Bijeenkomst 7 december
Het vierde Alzheimer Café vindt plaats op 
woensdag 7 december. Thema van die avond 
is:  Wat doet een casemanager dementie? 
Wat kan een casemanager betekenen 
voor de mens met dementie en zijn/haar 
mantelzorgers? Casemanager dementie Saskia 
Hagel legt uit:
· Wat houdt casemanagement dementie in?
· Wat is het doel van casemanagement 
 dementie?
· Wat zijn veelvoorkomende zorgproblemen?
· Hoe kan de mens met dementie en zijn/
 haar mantelzorgers worden ondersteund?

Verschillende onderwerpen
Het programma voor de eerste 6 maanden 
van 2023 is inmiddels klaar. Flyers en posters 
worden gedrukt en komen in de maand 
december bij de huisartsen, dorpshuizen en 
bibliotheken te liggen. De onderwerpen voor 

het komende half  jaar zijn divers maar in alle 
opzichten zeer interessant.

Ook in 2023 vinden de bijeenkomsten elke 
eerste woensdag van de maand plaats in het 
dorpshuis van Exloo aan de Hoofdstraat 
58. De bijeenkomsten zijn van 19.30 uur 
tot 21.00 uur. Inloop is vanaf  19.00 uur. De 
toegang is gratis en aanmelden vooraf  is niet 
nodig

Wilt u informatie over het Alzheimer Café 
Borger-Odoorn? Neemt u dan contact op 
met: Petra van den Bosch, tel.nr:  06 – 11 39 
43 01   Mail: p.vandenbosch@borger-odoorn.
nl

Ben je zorgprofessional? Dan graag vooraf  
checken bij de coördinator of  er plek is om 
het café bij te wonen.

Adverteren in Week in Week uit?   Bel 0599 - 61 33 36
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KERSTBINGO
VRIJDAG 9 december a.s.

Aanvang 20.00 uur
(Zaal open om 19.30 uur)

Dorpshuis de Viersprong te Buinerveen.
Mooie prijzen te winnen!

Hoofdprijs: Vlees waardebonnen

Familieberichten
kunt u inleveren

tot maandagmiddag 
14.00 uur bij de Bruna

in Borger.

De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Verdrietig zijn wij door het overlijden
van onze buurvouw

Wina Riepma

Wij wensen haar kinderen veel sterkte
met dit grote verlies.

Buren van de Westdorperstraat, Borger

Oostermoer
Lichtjestour 2022
Neem deel of geniet van deze 
schitterende kerstoptocht!
 
Op 23 december 2022 organiseert de T.T.V. Oostermoer 
een optocht met verlichte tractoren van Borger naar 
Zuidlaren.

De optocht vertrekt om 18:00 
en rijdt door alle dorpskernen 
van de Oostermoerdorpen: 
Borger, Gasselternijveen, 
Gasselte, Gieten, Eext, 

Annen en Zuidlaren.
De precieze route wordt een 
week van te voren op onze 
website, in de krant en social 
media gepubliceerd.

Lichtjesavond 
Begraafplaats West 
Valthermond 2022
Net als in 2019 organiseren we opnieuw een 
lichtjesavond.  Op Zondag 18 december van 18.00 uur 
tot 19.30 uur  op begraafplaats West, Vrijheidslaan 66 te 
Valthermond.

Even als het jaar 2019 
verlichten we de begraafplaats 
met waxinelichtjes en 
stormlantaarns en krijgt u een 
stormlantaarn in bruikleen 
om over de begraafplaats te 
lopen.

Op de 'lichtjestafel' in 
het stiltehuisje op de 
begraafplaats kunnen lichtjes 
worden geplaatst voor een 
dierbare die elders begraven 
of  gecremeerd is. Aan een 
"gedenkboom" kunnen 
kaartjes, met een persoonlijke 

boodschap worden 
opgehangen. Wij zorgen weer 
voor koffie, thee en warme 
chocolademelk. In de aula zal 
Jan Ottens enige gedichten 
voor dragen.

We hopen net als 2019 op 
een grote opkomst. Om 
de kosten wat te drukken 
verkopen wij bloemstukjes en 
grafkaarsen voor op het graf.

We hopen ook op uw komst 
om onze naasten gezamenlijk 
te herdenken.

Wij staan niet altijd stil
Bij het woord “samen”

Maar het is een groot gemis
Als “samen” uit je leven is

In liefde hebben wij afscheid genomen van 

Jan Huizing
                       61 jaar

Ees, * 29 juli 1938                Odoorn, † 4 december 2022

Marchien Huizing-Rosien

Betty en Pieter Jan

Coby en Wim

André en Agnes

Klein- en achterkleinkinderen

Torenakkers 19
9531 AT  Borger

Er is gelegenheid het register te tekenen op 
donderdag 8 december van 19.00 tot 19.30 uur in
de aula, Westerdorperstraat 1 te Borger.

Wij nemen afscheid van Jan op vrijdag 9 december 
om 15.45 uur in de Berkenzaal van crematorium de 
Boskamp, Boskamp 5 te Assen.
Jullie zijn vanaf 15.30 uur welkom in de ontvangsthal.

Na afloop ontmoeten wij jullie in de koffiekamer.

Familieberichten kunt u inleveren
tot maandagmiddag 14.00 uur bij

de Bruna in Borger.

De Bruna is maandag 
om 13.00 uur geopend.

In het Cultureel Centrum no11 
aan het Zuiderdiep 505
Zondag 11 december 
is er Wereldlichtjesdag 
Valthermond
De tweede zondag van december is het 
Wereldlichtjesdag. Om 19.00 uur plaatselijke tijd worden 
wereldwijd lichtjes aangestoken in dankbare herinnering 
aan alle kinderen die zijn overleden. Zo gaat er een 
golf  van licht over de wereld ter nagedachtenis en 
herinnering.

In 2022 is het 
Wereldlichtjesdag op zondag 
11 december en zijn ouders, 
familie, vrienden en bekenden 
welkom in het Cultureel 
Centrum no11, Zuiderdiep 
505 in Valthermond.
Iedereen is welkom vanaf  
18.30 uur. Om 18.45 uur 
begint het programma zodat 
de lichtjes stipt om 19.00 uur 
kunnen worden aangestoken.

Tijdens de ‘viering’ worden 
de namen van overleden 
kinderen genoemd en ook 

worden er verzoeknummers 
gedraaid. En er is ruimte om 
nog met elkaar na te praten 
onder genot van warme 
chocolade melk (of  koffie/
thee/ranja).

Iedereen die een kind wil 
herdenken is welkom. U kunt 
zich opgeven via de Qr-code 
of  via wld@renegeeft.nl.
Bij uw opgave willen we 
graag de naam van het 
overleden kind weten en 
kunt u aangeven of  u een 
verzoeknummer heeft.

Lichtjesboom bij de 
Hunsowhal in 2e Exloërmond
Op 10 december wordt er een grote kerstboom geplaatst 
bij De Hunsowhal in Twaide Mond. Op 11 december 
willen we om 17.00 uur samen de lichtjes ontsteken. 
Hoe we dit gaan doen is nog een verrassing. Iedereen is 
vanaf  16.00 uur van harte welkom!

Onder het genot van een 
hapje en een drankje kunnen 
jullie genieten van live 
muziek. Dit wordt verzorgd 
door Marin en Lilian. Voor 

de kinderen is er ranja en 
marshmallows roosteren 
boven een vuurkorf. 
Kom gezellig langs op 11 
december.
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Humoristische voorstelling in 
Gasselternijveen voor ouders en 
coaches
Kinderen kunnen een hele uitdaging zijn. Soms zit je met je handen 
in het haar! Veel ouders en coaches herkennen dat. En wat doen 
je dan? Daarover gaat de humoristische theatervoorstelling ‘Dat 
schiet lekker op zo!’, die op vrijdag 16 december aanstaande in 
Gasselternijveen te zien is. Dankzij de gemeente zijn de kaartjes 
gratis. Maar vol is vol, dus meld je nu aan!

In de voorstelling zien we Maarten, 
die natuurlijk graag wil dat zijn 
zoon Sander goed presteert in de 
sport en rond school. Daarom doet 
hij zijn uiterste best om hem zo 
goed mogelijk te begeleiden. Maar 
in de praktijk blijkt dat nog niet zo 
makkelijk te zijn…

Deze voorstelling is van stichting 
Positief  Coachen, bekend van 
o.a. ‘Wel winnen, hè!’, en wordt 
omarmd door NOC*NSF. Leuk en 
interessant voor ouders en trainers 
/ coaches bij sportclubs (maar ook 

de bestuurs- en commissieleden 
zijn welkom!). De uitvoering op 
vrijdag 16 december 2022 vindt 
plaats in MFC De Spil (Ceresstraat 
4, Gasselternijveen). De inloop is 
vanaf  19.15 uur, de voorstelling zelf  
is van 19.30 tot 20.45 uur.

De toegang is normaal €15, maar 
dankzij subsidie dit keer gratis. Wel 
moet je je van tevoren aanmelden. 
Dat kan gemakkelijk via www.
datschietlekkeropzo.nl. Daar is ook 
meer info over de voorstelling te 
vinden, zoals de trailer.

Podium34 in Borger presents live 
on stage: Bella Luna + support 
Lisa Ploeger
Podium34 is het nieuwe podium in de Willibrordkerk aan de 
Hoofdstraat 34 in Borger. Podium34 zet een gevarieerd programma 
neer voor alle doelgroepen, gepaard met diverse workshops. Het 
doel van Podium34 is om een gezond popklimaat neer te zetten in 
Borger en om een nieuwe speelplek voor (jonge) popacts in Drenthe 
te faciliteren. Podium34 is een initiatief  van Stichting The Bake 
Shop, de nummer 1 in talentontwikkeling in Drenthe.

Bella Luna
Bella Luna is een singer-songwriter 
met Filipijnse roots die momenteel 
in Nederland woont. De warmte 
en heesheid van haar stem doen 
denken aan een vroeger tijdperk 
van soul & jazz. Haar geestige en 
brutale teksten weerspiegelen op 
ironische wijze waarom alles fout 
moet gaan voordat iets eindelijk 
goed kan voelen.

Lisa Ploeger
Lisa Ploeger (oorspronkelijk uit 
Gieten) is een opkomende singer-
songwriter uit Groningen, bekend 
om haar muzikale invloeden uit 
de Ierse folk. In 2020 was ze 
de support act van het Noord-
Nederlands Orkest. Met haar 
nummer ‘Waves’ stond ze 12 weken 
in de Noord 9 van RTV Noord, 
waarvan 3 weken op #1. Hiernaast 
werd ze ook geïntroduceerd als 
nieuwkomer op NPO Radio2.

Deur open: 20.00 uur. Aanvang 
20:30 uur. Entree €5,00 excl. 
servicekosten, aan de deur € 7,50. 
Tickets zijn verkrijgbaar via de 
website: www.podium34.nl

Gratis proefles 
Argentijnse Tango in 
Emmen en Valthe
Na de corona periode is Christine Voskuil er weer 
stevig tegenaan gegaan! Er wordt binnenkort alweer 
les gegeven op de vrijdagavonden (dorpshuis Valthe, Hoofdstraat 
54) en de dinsdagavonden (Combikubus Emmen, Oosterbracht 4J). 
In januari gratis proeflessen!

Om u een beeld van de charmes 
van deze dansvorm te geven, 
organiseert Christine op zaterdag 
10 december weer een Argentijnse 
Avond in het dorpshuis van Valthe. 
U krijgt een demonstratie, een 
lezing met historische films en een 
dansavond. U kunt alleen kijken of  
meedoen als u wat ervaring heeft. 

Kijk op de website argentijnse-
tango-zodrenthe.nl of  scan de 
bijgaande QR code.

NEXT; een nieuwe generatie cultuurmakers laat 
van zich horen
Onder de vleugels van Poplab Drenthe presenteert een nieuwe 
generatie cultuurmakers op 18 december vier producties onder de 
titel NEXT. De makers tonen in een avondvullend programma een 
film, muziektheater, documentaire en hiphop gecombineerd met 
mode. In Podium34 in Borger laten de makers zien hoe popcultuur 
de basis is geweest voor nieuw werk. De avond is gratis toegankelijk 
en begint om 19.30 uur.

Goed gestemd?
Binnen de interdisciplinaire 
theatervoorstelling Goed Gestemd 
onderzoekt theatercollectief  Zij 
Zei verschillende vormen van 
communicatie. Wanneer luisteren 
mensen en hoe luisteren mensen? 
Wat moet je als vrouw zeggen om 
gehoord te worden? En wat juist 
niet?

De vlaggenhijsers van Drenthe
De vlaggenhijsers trokken de 
afgelopen maanden door Drenthe 
op zoek naar de mensen die thuis 
of  op het werk de Drentse vlag 
laten wapperen. Wat is het verhaal 
achter de vlag? In de documentaire 
van Okki Poortvliet, Hans van 
der Werf  en Vera Vos krijgen 

deze chauvinistische Drenten een 
gezicht. 

Het mooiste geluid en Fusion
Jort Ploos van Amstel, Marit 
Nygård en Ilse Lenstra begonnen 
hun project in coronatijd. Ze namen 
toen geluiden waar die ze voorheen 
niet hoorden. Wat is het mooiste 
geluid? Ze reisden door Europa 
en interviewden mensen met als 
doel een antwoord te vinden op 
die vraag. Pim Pomsy en Mimi 
combineren mode met hiphop. De 
kerk wordt gebruikt als catwalk en 
muziektempel.

Popmuzikanten, theatermakers 
en cultuurmakers in een andere 
kunstdiscipline krijgen binnen 

Poplab Drenthe de kans te werken 
aan bijzondere muzikale producties. 
Onder begeleiding van coaches 
worden de makers uitgedaagd 
kunstzinnige kaders te verleggen 
en zichzelf  te ontwikkelen als 
kunstenaar.

10 JAAR TOP2000 LIVE! In ATLAS

Een in oorsprong idee van voormalig zanger Peter Groot Kormelink 
(o.a. Splitsing en Jazzpolitie) en Radio2 is na ruim 300 shows 
met overal volle zalen in den lande toe aan haar 10e verjaardag: 
de Top2000 Live! Zaterdag 24 december staan ze met (A)live and 
Kicking in het ATLAS Theater.

Met een superband als basis voor 
een prettig stel topvocalisten 
komt de crème de la crème uit 
de jaarlijkse lijst voorbij. Onder 
anderen Voice Of  Holland finaliste 
zangeres Tjindjara Metschendorp 
brengt ‘werelds popdiva’s ten tonele: 
fasten your seatbelts! Een avond vol 
rock-, pop-, soul- en nederbeathits, 
opgediend in een prachtig 
decor. Gevolg voor lijf  en leden: 
kippenvel, spontaan meezingen en 
niet stil kunnen blijven zitten. Maak 
de stem maar vast los en de borst 
nat voor ruim vijftig Top 2000- hits 
tijdens deze heerlijke avond ‘(A)Live 
and Kicking’.

De ‘(A)live and Kicking’- show van 
Top 2000 Live! is op zaterdag 24 
december om 20.00 uur te zien in 
het ATLAS Theater. Zie voor meer 
informatie en tickets:  
www.atlastheater.nl

Een bomenproject in India door Jalihal uit 
Bronnegerveen
Stichting Jalihal, Bronnegerveen, werkt samen met Yerala Projects 
Society (YPS), in de deelstaat Maharashtra in India. Vanaf  2018 
voert YPS het project Een Miljoen Bomen uit, samen met 4.750 
boeren, 150 arme vrouwen, scholen, tempels, een moskee, een 
politiebureau en gemeentelijk beheerde gronden.

Dit project duurt zes jaar. In 2018 
is een pilot uitgevoerd. 110 boeren 
hebben toen ieder 200 jonge bomen 
en struiken aangeplant op eigen 
grond. In het project worden 35 
verschillende gewassen aangeplant. 
Die pilot is succesvol verlopen. In 
2019, 2020 en 2021 hebben steeds 
1.000 deelnemers 200 boompjes en 
struiken aangeplant. Ook in 2022 
en 2023 wordt op dezelfde manier 
gewerkt. De bodemvruchtbaarheid 
wordt verbeterd. Alle aanplant 
wordt met veel zorg door iedereen 
op eigen akker onderhouden. 
Iedere dag. Elke rups of  schimmel 
wordt gezien en gemeld. 
Twee biologen, die het project 
begeleiden, bepalen welke kruiden 
als  bestrijdingsmiddel kunnen 
dienen. Die worden, toegevoegd 
aan koeienurine, op de gewassen 
gesproeid. De deelstaat stelt 

sinds 2021 jaarlijks voldoende 
irrigatiewater beschikbaar aan het 
gebied.

De regio is 30.000 hectaren groot 
en telt 22 dorpen met samen 45.000 
inwoners. Alles en iedereen werkt 
samen. Elke boom/struik die het 
niet haalt wordt vervangen door een 
nieuwe jaarling of  door zaad. De 
vrouwen die meedoen worden, als 
het fysiek eens te zwaar is, geholpen 
door de buurman. De leveranciers 
van de gewassen geven korting.  
Onder de bomen en struiken 
worden groenten en kruiden 
geteeld.

Iedereen leeft op. 
Klimaatverandering en tóch een 
dalend microklimaat. En dus 
toekomst voor de kleinschalige 
landbouw. Op 3.945 akkertjes 

staan inmiddels 749.670 (ja, u leest 
het goed:zevenhonderdnegenen-
veertigduizendzeshonderdzeventig) 
jonge bomen en struiken. Een 
jaarlijks groeiend aantal draagt 
vruchten van verschillende aard.

Maar nu de fondsenwerving: 
voor het eerst dreigt er in 2022 
een tekort. En we willen toch 
echt de vooraf  geplande 800.000 
gewassen voor 2022 halen. Elke 
boom/struik kost gemiddeld € 
1.18, alle kosten inbegrepen. Wij 
vragen u ons te helpen door een 
aantal gewassen te sponsoren. 
Als u email- of  postadres bij de 
overboeking vermeldt houden wij u 
op de hoogte van de voortgang. Bij 
voorbaat onze hartelijke dank.

Stichting Jalihal – Bankrekening 
nummer: NL25 TRIO 0320 1992 
07 ten name van Stichting Jalihal

Telefoon: 0599 639 543 – E-mail: 
huubbosse@jalihal.nl – informatie: 
www.jalihal.nl 
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TE HUUR!
GARAGEBOXEN

in Exloo, Valthermond 
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

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

5 maanden actief in Ees
Helpende Hoefjes
bestaat 5 jaar!

Helpende Hoefjes 
viert dit 5-jarig bestaan 
met 50% korting op 
een sessie naar keuze. 
Bij lopende trajecten 
wordt deze korting ook 
toegepast.

U kunt bij ons terecht voor het volgende aanbod:
• Coaching met behulp van paarden
• Omgaan met faalangst
• Het verbeteren van sociale vaardigheden
• Leesbegeleiding
• Geboorte in kaart brengen
• Kinderfeestje (aanrader: fotoshoot met paarden)

Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
helpendehoefjes.nl of  mailen naar info@helpendehoefjes.nl. 
Ook kunt u bellen met Nicolet Nijhuis 06 – 46 02 29 36.

Biologische boerderij
“de Morene”

aardappelen,
groenten en fruit

Lemenweg 4a 
Drouwen

tel. 0599-564563

Kerstconcert met het VKSO in sfeervolle St. Jozefkerk in 
Zandberg  Aanvang: 16.00 uur
Ervaar de warmte van het samenzijn, het samen zingen, maar geniet 
bovenal van de meesterlijke Peer Gynt Suite no.1 van Edvard Grieg en de 
indrukwekkende symfonie no.5 van Pjotr IIjitsj Tsjaikovski tijdens dit 
hartverwarmende kerstconcert in de beeldbepalende en tot Rijksmonument 
uitgeroepen, Sint Jozefkerk te Zandberg, waar je wordt opgewacht door 
het voltallig VKSO, het orkest van de Veenkoloniën o.l.v. dirigent Lubertus 
Leutscher.

‘Komt allen tezamen’ en onderga deze 
intens muzikale sfeer in aanloop naar 

wellicht één van de mooiste momenten 
van het jaar: Kerstmis!    

Wanneer? Zondag  11 december. Waar? 
St. Jozefkerk, Kerklaan 23 te Zandberg
Entree? €15,00 p.p. Bij reservering 
€12,50 p.p. Kinderen tot 12 jaar gratis 
entree.

Voor reserveringen: secretariaat@vkso.
nl Betalen kan uitsluitend aan de kassa 
bij de kerk. Pinnen is niet mogelijk.

Speuren langs het Sprokkelspoor
Excursie in het Hart van Drenthe, de achtertuin van 
Borger-Odoorn

Het Nationaal Park Drentsche Aa organiseert op zondag 11 december 
een excursie langs het nog in aanleg zijnde Sprokkelspoor in de nieuwe 
wildernis in het Hart van Drenthe. De wandeling start om 14.00 uur op de 
parkeerplaats bij de Zandspeelplaats. Deze parkeerplaats wordt aangegeven 
langs de weg Schoonloo-Elp.

De route is hier en daar niet begaanbaar 
voor deelnemers die minder goed ter 
been zijn. Waterdichte schoenen en een 
verrekijker worden aanbevolen. Honden 
worden niet toegelaten.

Tijdens deze wandeling speuren gidsen 
van het Nationaal Park samen met de 
deelnemers aan de wandeling langs het 
Sprokkelspoor. Dit is een avontuurlijke 
wandeling door het bos, over de hei en 
langs verstilde vennen. De wandeling is 
- naast het veel bekendere Wolvenspoor 
- een wilderniswandeling in de nieuwe 
wildernis van het Hart van Drenthe.

In het Hart van Drenthe krijgt de 
natuur voorrang boven de traditionele 
houtproductiefunctie van de 
Staatsbossen. In dit gebied worden 
geen bomen meer gekapt en kan de 
natuur haar gang gaan. Brede paden 
zijn hier en daar afgesloten en nieuwe, 
veel spannender paadjes die gedeeltelijk 
over vlonders voeren geven je een heel 
nieuwe natuurbeleving.

Klimmen tegen MS

Nog geen 30 jaar en dan de diagnose MS voor de kiezen krijgen. Dat 
overkwam onze dochter en (schoon)zus Annelies 11 jaar geleden. De ziekte 
MS heeft dagelijks impact op haar leven. Onderzoek naar deze ziekte 
is hard nodig en dat kost veel geld. Daarom komen wij in beweging op 
maandag 29 mei 2023 (tweede Pinksterdag)!

Samen met familie en  vrienden gaan 
we, als Team Onze, de Mont Ventoux 

beklimmen. Hiermee willen we onze 
bijdrage leveren aan de strijd tegen MS.

Wilt u ons steunen? Dat kan! 
Doneer dan uw bijdrage op: 
www.klimmentegenms.moves.ms/
team/team-onze

Ook hebben we een speciale actie 
bedacht. Door het kopen van één of  
meerdere flessen wijn steun je onze 
“Moves tegen MS”.

Door het scannen van de QR code kom 
je bij het bestelformulier. Ook staan 
we met een kraam op de kerstmarkt in 
Borger a.s. zaterdag 10 december van 
12.00 uur – 19.30 uur met  kerststukjes, 
kransen, stroopwafels en nog veel 
meer. Kom gezellig langs! Wij danken u 
hartelijk voor uw bijdrage!

ATLAS Theater in actie voor UNICEF
Na de succesvolle ‘Make-A-Wish-actie’ komt het ATLAS Theater deze 
maand opnieuw in actie voor UNICEF. Dit goede doel helpt elk jaar 
miljoenen kinderen en zorgt ervoor dat alle landen de rechten van kinderen 
respecteert en naleeft.

Waarom UNICEF?
Muziek, dans en toneel zijn belangrijke 
pijlers in verschillende programma’s 
van UNICEF. Het helpt kinderen in 
conflictgebieden bij de ontwikkeling 
of  bij het verwerken van trauma’s. 
“Als theater zijnde ondersteunen we 
dit initiatief  van harte en willen graag 
op deze manier, samen met onze 
bezoekers, ons steentje bijdragen.” 
Aldus Theaterdirecteur Machteld van 
der Werf.

Actieperiode
In de hele maand december doneert 
het ATLAS Theater € 1,00 per verkocht 
ticket voor een aantal geselecteerde 
voorstellingen zoals Top 2000 Live en 
de Winterrevue van Titus & Fien. Op 
deze manier dragen de theaterbezoekers 
indirect bij aan het bedrag dat aan het 
goede doel gedoneerd gaat worden. 
Bezoekers die zelf  graag willen doneren 
aan UNICEF kunnen dit overigens 
doen middels de ‘doneerknop’ tijdens 

hun bestelproces of  rechtstreeks via 
de ‘doneerknop’ op de homepage van 
atlastheater.nl.

Stand UNICEF op 
voorstellingsavonden
Op  de voorstellingsavonden bij De 
Notenkraker, Christmas with Anúna en 
Bouke is er ook een stand van UNICEF 
in de foyer van het theater aanwezig. 
Vrijwilligers van UNICEF geven 
tijdens deze avonden meer informatie 
over kinderrechten. Daarnaast kunnen 
bezoekers aangegeven waar UNICEF 
volgens hun aandacht aan zou moeten/
kunnen schenken

Adverteren in Week in Week uit?    Bel 0599 - 61 33 36
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De kerstman opent zaterdag 10 december 
a.s. de 12 keer Kerstmarkt in Borger. Met 
heel veel gezelligheid, muziek en dans
 
Op zaterdag 10 december a.s. start om 
12.00 uur de 12e editie van de Kerstmarkt 
in Borger. Dit jaar weer met heel veel 
deelnemers uit heel Noord – Nederland. 
Met heel veel lekkers en leuks voor de 
komende feestdagen. 

Deelnemers uit de brede regio
Ook dit jaar heeft de markt weer een groot 
aantal deelnemers. Het evenement heeft een 
hele goede naam neergezet die ver buiten de 
regio Borger bekend is. En dit jaar zijn ze 
extra blij dat het aantal beschikbare kramen 
binnen de kortste keren weer vol waren. 
Want na twee jaar afwezigheid ivm de corona 
pandemie, is iedereen weer heel blij dat het 
nu weer mag en kan. De organisatie is super 
trots! Meer dan 50 deelnemers zullen a.s. 
zaterdag het rondje Grote Brink – Achter de 
Brink in het centrum van Borger helemaal in 
kerstsfeer gaan brengen.

Gevarieerd aanbod
Voor de kerstmarkt in Borger geldt ieder 
jaar dat iedereen welkom is als deelnemer. 
Diverse verenigingen grijpen dit evenement 
aan om samen als club een extra centje 
voor de clubkas te verdienen. Maar ook de 
ondernemers die mee doen, doen het niet zo 
maar. Ze vinden dat ze er bij moeten zijn om 
zich aan de bezoekers te laten zien. 

De organisatie is daarom ook weer heel blij 
met het mooie gevarieerde aanbod van de 
deelnemers. Met o.a. warme chocolademelk, 
foodtrucks, muziek en zang en mooie 
hebbedingetjes. 

Kijk voor het volledige overzicht van de 
deelnemers op de website kerstmarktborger.nl 

Parkeren
Parkeer uw auto op een van de 
parkeerplaatsen die daarvoor beschikbaar 
zijn. Kies o.a. voor de parkeerplaatsen waar 
u lang mag parkeren.  De parkeerplaatsen bij 
Boni en Borgerhof  zijn beperkt beschikbaar, 
verkeersregelaars zijn tijdens de Kerstmarkt 
aanwezig om het verkeer goed te regelen. 

De parkeerplaatsen aan de Achter de Brink 
zijn afgesloten ivm de Kerstmarkt. 

Meer informatie
Op de website www.kerstmarktborger.nl is 
alle informatie te lezen over dit gezamenlijke 
evenement in Borger.

Activiteiten in het dorpshuis
2e Exloërmond
Op donderdagmorgen is iedereen welkom bij Met Elkaor!, een gezellige 
koffieochtend in het dorpshuis. Op 1 december kwamen twee Pieten gezellig langs bij 
de Sinterklaasbingo.

Elke donderdagmorgen is een andere 
bezigheid.
8 december       Kerststukjes maken.
15 december     Kerstquiz.
22 december     Kerstbingo.

Op 21 december is de laatste keer Samen 
Eten van dit jaar
We hebben dan een Kerstdiner en daarna 
een concert van het Dorpskoor “Joy”. Graag 

vroegtijdig aanmelden, op ons mailadres, 
in verband met de inkoop. Ook op onze 
site kunt u de activiteiten in het dorpshuis 
vinden, www.dorpshuis2emond.nl. Op de site 
presenteren we het dorpshuis en vindt u een 
agenda met activiteiten in het dorp. 

Hebt u een activiteit die u graag op de agenda 
wilt hebben, mail dan naar  
info@dorpshuis2emond.nl

Zondag 11 december in het Anker
Amnesty schrijfmarathon 
“Write for Rights” in Borger
Op zondag 11 december a.s. doet Borger mee aan de grote internationale 
schrijfmarathon, die Amnesty International jaarlijks rond 10 december organiseert. 
Het is de Dag van de Rechten van de Mens. Honderdduizenden mensen komen rond 
deze dag in actie voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen.

Wij nodigen hierbij de burgers, jong en 
oud, uit om met ons samen zoveel mogelijk 
brieven te schrijven voor vrijlating van 
gevangenen en berechting van schenders 
van de fundamentele mensenrechten. Zo’n 
massale schrijfactie heeft heel veel successen 
opgeleverd in de afgelopen jaren, dus is het 
de moeite waard om mee te doen. 

U hoeft het niet helemaal zelf  te bedenken, 
er zijn voorbeeldteksten om over te schrijven. 
Ook kinderen kunnen meedoen en een kaart 

versieren die dan naar een van de gevangenen 
wordt gestuurd. Het kost een beetje tijd en 
een bijdrage voor de postzegels. Wij zorgen 
voor alle schrijfmateriaal en er is een kop 
koffie of  thee voor de deelnemers.

In het Anker bij de Goede Herderkerk, 
Hoofdstraat 11 in Borger, vanaf  11.15 uur 
tot 14.00 uur. Wij hopen dat veel mensen 
meedoen aan onze schrijfmarathon. Zondag 
11  december, zet het in uw agenda.

Voor opdracht scholieren in kader van 200 Jaar 
Nieuw-Buinen
Oude foto’s gezocht van Nieuw-Buinen en 
Buinerveen 
Stuur uw foto’s naar lambertfolkers@200jaarnieuw-buinen.nl
 
Het bestuur van stichting 200 Jaar Nieuw-Buinen zoekt oude foto’s van Nieuw-
Buinen en Buinerveen voor een schoolopdracht. Leerlingen van Ubbo Emmius 
Engelandlaan werken aan een techniekproject om het heden en verleden van Nieuw-
Buinen en Buinerveen te combineren.  Er worden foto’s gezocht van oude gebouwen, 
winkels, huizen en straatgezichten. Het maakt niet uit hoe oud de foto’s zijn. Of  de 
foto’s nou 10 of  100 jaar oud zijn, de foto’s zijn zeer welkom. Foto’s van personen zijn 
niet te gebruiken voor deze opdracht.

In 2023 bestaat Nieuw-Buinen 200 jaar. 
Dit gaat groots worden gevierd tijdens 
een feestweek van 31 mei tot 4 juni 2023. 
Nieuw-Buinen en Buinerveen zullen dit 
samen vieren. Tijdens de feestweek zal ook 
het resultaat van het project van de Ubbo 
Emmius leerlingen worden gepresenteerd.

Foto’s kunnen per mail worden gestuurd naar 
lambertfolkers@200jaarnieuw-buinen.nl. Het 
is daarbij belangrijk om bij de foto het exacte 
adres te vermelden waar de foto is gemaakt. 
Zonder dit adres kunnen de leerlingen de 
foto niet gebruiken. Het bestuur hoopt dat er 
veel foto’s worden ingezonden.

Graveller Drenthe keert in 2023 terug in 
Odoorn
 
Er staat weer een weekend gepland vol gravel avontuur in de bossen bij Odoorn met 
de mooiste routes, slapen midden in de natuur, een heerlijke BBQ, livemuziek en in 
de avond kan iedereen genieten van goede verhalen bij het kampvuur onder het genot 
van een heerlijk biertje.
 
Na drie uitverkochte edities, zal in 2023 de 
focus liggen op één editie van Graveller. 
Deze zal plaatsvinden in Drenthe van 9 
tot en met 11 juni. Gezien de grote vraag 
vanuit de deelnemers voor een extra dag, 
wordt het een 3-daags gravel weekend met 
2 overnachtingen. Deelnemers kunnen hun 
eigen tent of  camper meenemen of  één van 
de accommodaties boeken, zoals een echte 
boomhut, een tiny house of  een safaritent.
 
Drenthe is een fantastische provincie voor de 
gravel- en natuurliefhebber. Van geweldige 
gravel stroken, tot onontdekte bospaden in 

de rustige ongerepte natuur. Fietsen is hier 
prachtig!
 
Op vrijdag wordt er een zogeheten ‘’sunset 
ride’’ gereden. Op zaterdag en zondag krijgen 
de deelnemers de keuze uit 3 verschillende 
routes per dag. Variërend in lengte van 45 
tot 115km, zodat er voor elk niveau een 
leuke route is. Iedereen met een gravelfiets 
of  mountainbike kan meedoen. De 
ticketverkoop start 9 december om 10:00u. 
Meer informatie is te vinden op de website 
www.graveller.cc

In het Hunzehuys in Borger
Het breicafé 
Een heel gezellige activiteit in het Hunzehuys is die van het BREICAFÉ. Op 
dinsdagmorgen is de caféruimte rond de bar helemaal gevuld met deelnemers aan het 
breicafé. Haken en breien; daar gaat het om. 

Maar gezelligheid voert daarbij de boventoon. 
Praten en breien gaat toch samen? Vind je het 
leuk om mensen te ontmoeten en ook bezig 
te zijn met makkelijke of  moeilijke haak-, 
borduur- of  breiwerken? Kom dan gewoon 
eens langs en kijk of  het wat voor je is.

Omdat er geen kosten aan verbonden zijn is 
een consumptie min of  meer verplicht. Neem 
wat garen mee en pak de pennen op ! 

U vindt het Hunzehuys aan de Molenstraat 
3F in Borger.

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Verenigingen verpulveren Grote 
Clubactie record: € 12.8 miljoen
Met een opbrengst van bijna € 13 miljoen verbreekt de Grote Clubactie voor het derde 
jaar op rij al haar records. Verenigingen uit Borger-Odoorn haalden samen € 18417 op. 
Zijne Majesteit de Koning gaf  de voorzet met zijn bewogen quote en iedereen kopte 
deze massaal in.

Algemeen Directeur Frank Molkenboer: 
“Prachtig dat mensen ook in deze tijden 
bereid zijn om ‘hun cluppie’ te steunen. Dit is 
een geweldig gebaar naar het verenigingsleven 
en al hun vrijwilligers. Wat me elk jaar 
opnieuw raakt is niet zozeer het aantal 
verkochte loten, maar het feit dat zoveel leden 
van verenigingen zich inzetten voor hún club. 
Het is een vrijwilligersgebeuren, van jong en 
oud, met een sterk sociaal karakter. Recent 
onderzoek toont aan dat men juist meedoet 
om elkaar en hun club te helpen. Zo is het in 
1972 ooit bedacht en dat is ook al 50 jaar de 
kracht van de Grote Clubactie.”

Koning Willem-Alexander: verenigingen 
zorgen voor de mooiste momenten
De Grote Clubactie heeft financieel, sociaal 
én maatschappelijk grote impact, vindt ook 
koning Willem-Alexander: “Verenigingen 
verbinden en zijn de bouwstenen van onze 
maatschappij. Met de Grote Clubactie 
krijgen verenigingen overal in Nederland 
een extra financieel steuntje in de rug. Clubs 
in sport, hobby en cultuur blijven daardoor 
toegankelijk voor iedereen. Geweldig dat 
zoveel enthousiastelingen zich steeds weer 
inzetten om de actie tot een daverend succes 
te maken.”

Van voetbalvereniging tot bridgeclub
350.000 leden van 5.500 verenigingen gingen 
samen langs de (digitale) deuren. Of  je nu in 
je clubtenue aanbelt bij de buren of  je oom 
en tante aan de andere kant van het land een 

appje met jouw verkooplink stuurt. Dit jaar 
bleek dat men meer dan ooit bereid was om 
een club te steunen.

Van voetbalvereniging tot fanfare 
en van gehandicaptenvereniging tot 
postzegelverzamelaarsclub: de Grote 
Clubactie is er voor iedereen die, uit liefde 
voor de club, een steentje wil bijdragen. 
Voor jong en oud; sport, hobby en cultuur. 
Voor clubs van 10 tot 3.000 leden. Door heel 
Nederland, van Groningen tot Maastricht. En 
de Grote Clubactie is er voor kleine én grote 
spaardoelen. Al vanaf  die allereerste dag is 
dat zo en zo zal het blijven.

Veel steun aan clubs in deze financieel 
pittige tijden
Energieprijzen rijzen de pan uit, inflatie is 
op een ongekende hoogte en alles wordt 
duurder. Ook voor verenigingen. De Grote 
Clubactie maakt het voor clubs mogelijk om 
ook in deze dure tijden extraatjes te blijven 
organiseren voor hun leden. Zo kunnen 
verenigingen nieuw materiaal aanschaffen, 
vrijwilligersdagen organiseren en nog veel 
meer. Uit liefde voor de club hebben mensen 
zich meer dan bereid getoond om een 
steentje bij te dragen.

Dit jaar deden in Borger-Odoorn de volgende 
clubs mee en zij haalden de volgende 
bedragen op. Hiervan gaat 80% naar de club.

15 verenigingen uit Borger-Odoorn 
droegen bij aan dit succes
Borger  SV Borger €3693, Gymnastiekvereniging Volhouden €1821, 
 Z.C. BORGER €1473, K.V. CLUB BROTHERS C.B. €450, 
 Badmintonvereniging Borger €171
Nieuw-Buinen  Voetbalvereniging Nieuw Buinen €2658
Exloo   Scouting Hunzehikers €2337, Muziekvereniging Volharding
 Nw Dordrecht €300
Buinerveen  VV Buinerveen/ SJO BBC €1980
Odoorn  Gymnastiekveren. THOR (TURN. Houdt Ons Recht) €1134
Klijndijk  STICHTING UDIK €903
Valthermond  St. Dierenhulp Zonder Grenzen Internationaal €915, Vereniging voor 
 E.H.B.O. Valthermond €300
Ees  VV EEC €183
Valthe  Turnteam Drenthe €99

12 verenigingen uit Aa en Hunze droegen 
bij aan dit succes
Dit jaar deden in Aa en Hunze de volgende clubs mee en zij haalden de volgende 
bedragen op. Hiervan gaat 80% naar de club.

Spijkerboor  SUIZ €2922
Rolde   Asser Zwemvereniging ‘Aqua ‘68’ €2214, Klein Orkest €621, HV Unitas 
 Rolde €564
Annen  SPORTVERENIGING ANNEN €2220, Tennisclub Annen €2067
Eext  Gymnastiekvereniging Alles door Oefening €1356
Grolloo  SGO €1209
Gasselternijveen  Sportclub Olympia Gasselternijveen €426
Gasselte  Horse Connection €324
Eexterveen  Spes €318
Ekehaar  Sportvereniging De Broekstreek €108

Harmonie Gasselte zoekt herintreders! 
Heb jij ooit een blaasinstrument gespeeld? Dan is dit een mooie kans om weer 
hernieuwd kennis te maken met je instrument en te ervaren hoe leuk het is om samen 
te spelen. Harmonie Gasselte biedt een workshop aan van circa zeven lessen om 
de basis weer op te poetsen. Samen met een ervaren dirigent werk je toe naar een 
uitvoeringswaardig slot! Na het project kun je besluiten door te gaan met spelen bij 
Harmonie Gasselte. 

De workshopdata zijn: 20 januari, 3 en 17 
februari, 10 en 24 maart, 7 april. Daarna 
is er de generale repetitie op 13 april en 
staan de uitvoeringen gepland op 14 en 15 
april). Tijdstip van de workshopdata is van 
19.30 tot 20.30 uur. Tijden voor generale en 
uitvoeringen worden nog bepaald.

Kosten zijn € 50,00 voor de gehele workshop. 
Heb je geen eigen instrument dan kun je 

voor € 25,00 extra gebruik maken van een 
instrument van de vereniging. Je kunt je 
opgeven via onderstaand emailadres. Geef  
bij opgave aan welk instrument je speelt, of  
je nog een eigen instrument hebt of  deze 
in bruikleen wilt en welke ervaring je hebt. 
Eerst nog vragen? Dat kan ook per mail naar 
harmoniegasselte@gmail.com

“Victorian Christmas Fayre” 
Bij De Oranjerie in Zeijen (Dr)
Op zaterdag 10 en zondag 11 december 2022 

Tijdens deze dagen wandel je regelrecht 
een negentiende eeuws Engels stadje 
binnen, waar van alles gebeurt en is te 
zien.

De overdekte Victorian Christmas Fayre met 
50 kraampjes waar de sfeer van weleer te 
proeven en te voelen zal zijn met brocante, 
antiek, kransen, kerststukken, prachtige 
verse mistletoe, oude kerstdecoraties, 
christmas pudding,  kazen, jams en chutneys, 
franse worsten, aardewerk, pomanders , 
schapenvachten , wol- en viltproducten, 
gebreide kleding, kerstbonbons, koekjes, 
serviezen, handgemaakte sieraden, vintage 
stoffen, leer producten, hoeden, plaids, 
delicatessen, ambachtelijke zalmrokerij enz. te 
veel om allemaal op te noemen.  

Het decor: duizenden lichtjes, kerstbomen, 
de geur van kaneel, kruidnagel en anijs. 
Brandende vuurkorven, waarbij je je heerlijk 
kunt warmen en winterse gerechten kunt  
eten. 

Tijdens dit weekend live gezongen Christmas 
Carols door verschillende koren.
Misschien komt u ook kinderen met de 
zwavelstokjes tegen en zeker nog meer 

gespuis. Vanuit Engeland de echte Christmas 
Pudding en heel veel prachtige mistletoe.
In de schemering zal het prachtig verlicht 
zijn. Het belooft een sfeervol weekend te 
worden in de oude Engelse sfeer.

Openingstijden Fayre weekend:
Zaterdag 10 december 11.00 – 18.00 uur,
Zondag 11 december 11.00 – 17.00 uur
Entree € 5,00 p.p. kinderen tot 12 jaar zijn 
onze gast mits onder begeleiding. 
Noorderstraat 1. 9491 AJ Zeijen
www.de-oranjerie.nl

Bridge-uitslagen DES 2
De uitslagen van de 2e zitting van de 2e ronde van DES 2, gespeeld op 17 november 
2022, zijn als volgt:
1e  Greetje & Jan Bruins met  63,02%,
2e   mw Fennie Bruine & de hr Geert Joosten met  57,09%,
3e   ds Annie Dries & Jantje Ziengs met  56,19%,
4e   hrn Gezinus de Leeuw & Hendrik van Veen met 54,38%,
5e   mw Ella Smeets & de hr Ruud v.d. Berg met  54,11%.

We spelen elke donderdagavond in Hotel 
De Oringer Marke te Odoorn. Wie interesse 
heeft om te gaan bridgen,ook beginnende 

bridgers,kunnen voor inlichtingen terecht 
bij Pieter Bokhoven  Tel. 0591-34 64 54 of  
bcdes.secr@gmail.com
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Kerstmarkt in de Dorpskerk Gieten 
Op zaterdag 10 december a.s. is er een kerstmarkt in de Dorpskerk van Gieten. 
Het programma bestaat “volgens traditie”  uit de verkoop van o.a. kerststukjes en 
feestelijke lekkernijen afgewisseld met muzikale opluistering.

Programma
– 10.00 – 10.30 uur Opening en verkoop
– 10.30 – 11.00 uur      Samenzang met “De Gietelingen”
– 11.00 –  12.00 uur     Verkoop
– 12.00 – 12.30 uur      Drents Vocaal Ensemble
– 12.30 – 14.00 uur      Verkoop
– 14.00 uur                   Samenzang begeleid door organist Jan Oomkes

De opbrengst van de kerstmarkt komt 
ten goede aan Visio De Brink in Vries en 

Voedselbank Aa en Hunze. Voor meer info: 
www.kerkeningieten.nl

Inwoners Borger-Odoorn kunnen vanaf
1 februari energietoeslag 2023 aanvragen
Inwoners van Borger-Odoorn met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal 
minimum die ook in 2022 een energietoeslag hebben gekregen, ontvangen voor 1 
maart 2023 de energietoeslag 2023 van €1.300,- euro. De uitkering is conform het 
besluit van het Rijk om huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum in 
2023 opnieuw een energietoeslag van €1.300,- te geven als tegemoetkoming voor de 
hoge energieprijzen.

Inwoners met een minimuminkomen die 
bekend zijn bij de gemeente ontvangen 
de energietoeslag automatisch. Dit zijn 
inwoners die algemene bijstand, IOAW 
of  bijzondere bijstand ontvangen van de 
gemeente en geen kostendelers zijn. Ook gaat 
het om inwoners die gebruikmaken van de 
gemeentelijke minimaregelingen of  aanvulling 
ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank 
op hun AOW-rekening. Inwoners met 
een laag inkomen waarvan de gegevens 
niet bekend zijn bij de gemeente, kunnen 
de energietoeslag 2023 vanaf  1 februari 
aanvragen via emmen.nl/energietoeslag. Het 
gaat om inwoners die in januari, februari 
of  maart 2023 een inkomen hebben tot 
maximaal 120% van het sociaal minimum.
Als inwoners de energietoeslag vóór 1 mei 
aanvragen en de toeslag wordt toegekend, 
krijgen zij het bedrag van €1.300,- euro 
vóór 1 juli op hun rekening. Als inwoners 
later aanvragen (uiterlijke termijn is 1 juli) 
dan ontvangen zij na toekenning het bedrag 
uiterlijk 1 september 2023 op hun rekening.

Energietoeslag 2022 aanvragen kan nog
In 2022 is er ook een energietoeslag 

beschikbaar voor mensen met een laag 
inkomen. Mensen die daarvoor in aanmerking 
komen en die toeslag nog niet hebben 
aangevraagd, kunnen die aanvraag nog 
indienen tot 1 april 2023, via emmen.nl/
energietoeslag.

Hulp bij aanvragen
Inwoners die graag hulp willen bij het 
aanvragen van de energietoeslag, kunnen 
contact opnemen met de Sociale Teams 
op telefoonnummer 0800-2009, op 
kantoordagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op 
socialeteamsborgerodoorn.nl

Doelgroep vergroten
Het college van Borger-Odoorn is 
voornemens om de doelgroep voor de 
energietoeslag te vergroten naar 130% 
van het sociaal minimum, zodat meer 
inwoners van Borger-Odoorn recht hebben 
op de energietoeslag. Hiervoor moet de 
gemeenteraad nog budget beschikbaar stellen. 
Houd hiervoor het gemeentelijk nieuws in de 
gaten.

Inzamelingsactie voor voedselbank bij 
supermarkten in Gieten, Rolde en Annen 
op zaterdag 10 december
 
Rondkomen van een minimum, geen geld hebben voor je hoge energierekening en 
de dure levensmiddelen. Voor ruim 120 mensen in Aa en Hunze is dit de dagelijkse 
realiteit. Daarom wordt er ook dit jaar weer een grote inzamelingsactie gehouden 
bij supermarkten. Vrijwilligers zijn komende zaterdag 10 december actief  voor 
de Voedselbank Gieten. Net als voorgaande jaren proberen ze zoveel mogelijk 
levensmiddelen in te zamelen, zodat de voedselbank ook volgend jaar de klanten van 
eten kan voorzien.
 
Het gaat dan vooral om basisproducten zoals 
rijst, pasta en sauzen. Voor de volledige lijst 
zie bijgevoegde flyer. Er wordt ingezameld bij 
de volgende locaties:
 
Jumbo Abbas Gieten, Stationsweg 37, Gieten. 
Plus Rolde, Hoofdstraat 22, Rolde. COOP 
Annen, Zuidlaarderweg 89, Annen.

In alle gemeenten in Drenthe wordt bij 
supermarkten geflyerd door vrijwilligers. In 
totaal worden in Drenthe meer dan 3600 

mensen ondersteund door een Voedselbank 
en daar komen dagelijks nog mensen bij. 
Dit aantal ligt zo’n 40 procent hoger dan 
aan het begin van dit jaar. De actie wordt 
ondersteund door RTV Drenthe. U kunt 
ook en donatie geven voor de voedselbanken 
in Drenthe. Ga dan naar de rtvdrenthe.nl/
voedselbank. Doneren kan tot en met 24 
december. Het bedrag dat wordt ingezameld 
wordt verdeeld onder de voedselbanken in 
Drenthe.

Kinderen in Borger-Odoorn en Emmen 
lopen pakjes mis door wegvallen sponsor 
Sinterklaasactie Humanitas
Ruim honderd kinderen uit minimagezinnen dreigen volgend jaar een 
sinterklaascadeautje mis te lopen doordat Humanitas Emmen/Borger-Odoorn een 
belangrijke sponsor ziet afhaken. Het budget voor de sinterklaasactie daalt daardoor 
met ruim vijftig procent. Als er geen nieuwe geldschieter komt worden veel kinderen 
in Emmen en Borger/Odoorn daar volgend jaar december de dupe van.

400 kinderen
De Humanitas Sinterklaasactie bestaat 
al ruim dertig jaar. In 2022 werden ruim 
bijna 400 kinderen in Zuidoost-Drenthe 
verrast met een pakje in hun schoen. Voor 
het eerst ging de ‘Sint’ ook bij Oekraïense 
vluchtelingenkinderen langs.

‘Een drama in de maak’, omschrijft 
Humanitas-voorzitter Cees van de Grift 
de situatie. ‘Na pakjesavond komt iedereen 
met blije gezichten op school om over zijn 
of  haar cadeautjes te vertellen. Als je dan 
niet mee kunt praten is dat voor een kind 
is dat heel erg. Dankzij de vrijwilligers en 
sponsoren van de Sinterklaasactie kunnen 
we jaarlijks heel veel kinderen toch een pakje 
in de schoen bezorgen. Het is gewoon rot 

dat dat er volgend jaar fors minder dreigen 
te worden’, kijkt de bestuurder vooruit. 
Humanitas zet volgens hem alles op alles om 
dit doemscenario te voorkomen en gaat dus 
intensief  op zoek naar een nieuwe sponsor 
of  sponsoren.

Van de Grift benadrukt dat het bij de 
weggevallen sponsor niet om een lokale 
onderneming gaat. ‘Het gaat om sponsorgeld 
dat we vanuit Humanitas-hoofdkantoor 
ontvangen. In Emmen en Borger-Odoorn 
blijven de ondernemers ons steunen en daar 
zijn we blij en dankbaar voor. Net als voor de 
vele ‘hulpsinterklazen’ die elk jaar opnieuw 
helpen bij het kopen, inpakken en verspreiden 
van de pakjes.’

Vier Provinciaal Kampioenen bij 
Twirlstars Gasselte

Op zaterdag 26 november reisden de leden van Twirlstars Harmonie Gasselte af  naar 
Hoogeveen om daar deel te nemen aan de Provinciale Kampioenschappen. Voor deze 
wedstrijd moest er tijdens het wedstrijdseizoen plaatsingspunten worden behaald. De 
Twirlstars hadden zich met maar liefst 10 optredens weten te plaatsen.

Goud was er voor het jeugdensemble 
(Annelin, Lizzy, Lieke en Lotte), het 
seniorensemble (Karen, Kirsten en Yvette) en 
voor Lizzy Boontjes (twee onderdelen). Zij 
mogen zich Provinciaal Kampioen noemen 
dit jaar. Lizzy en het seniorenensemble wisten 
daarnaast genoeg punten te behalen om door 
te stromen naar het NK.

Zilver was er voor het duo Kirsten & Marit 
Oosterhuis en het senior team. Brons was 
er voor Karen Luis bij het onderdeel solo 1 
baton. Ook deze drie optredens hebben zich 
geplaatst voor het NK in januari 2023. Zij 
mogen allen de provincie vertegenwoordigen 
in Almere.

AED in Bronnegerveen en extra 
AED-trainingen
Sinds kort heeft Bronnegerveen, mede dankzij het dorpsbudget, een eigen AED 
(Automatische Externe Defibrillator). Deze hangt aan de schuur van Jans Plat, 
Dorpsstraat 3 in Bronnegerveen.

Bij de AED-trainingen in het voorjaar 
bleek dat een aantal hulpverleners niet de 
reanimatiecursus konden volgen. We hebben 
daarom Henk Kleve bereid gevonden om in 
december nog een aantal extra trainingen te 
geven. Voor iedereen, dus ook de inwoners 
van Bronnegerveen, die een (herhalings) 
training wil volgen; dit kan op dinsdag 13, 
woensdag 14 of  donderdag 15 december. 
De bijdrage is € 12,50 per persoon, dat is 

inclusief  een drankje. We hebben van de 
vorige trainingen geleerd dat een groep niet 
groter moet zijn dan maximaal 6 personen. 
Meld je daarom snel aan om mee te doen. 
Geef  hierbij aan welke datum je voorkeur 
heeft en welke datum je beslist niet kan en 
of  je een beginner bent of  komt voor de 
herhaling. Aanmelden moet via mailadres: 
dorpsbelangen-dbb@live.nl.

Aanmelden via www.egbertsfietsen.nl/gravelrit
Egberts Fietsen in Borger organiseert een 
mooie gravelrit
Een leuke gravelrit door de Drentse bossen op 17 december om extra te genieten 
van de winter! Collega Linda heeft een gravelroute uitgezet die je eenvoudig kan 
downloaden en op jouw GPS kan zetten. Doordat we deze tocht in de winter 
organiseren hebben wij de hashtag #enjoywinteroudside in het leven geroepen. Ben 
jij in het bezit van een gravelbike en wil jij een leuke tocht fietsen? Schrijf  je dan snel 
in en we zien je graag op 17 december!

Na 60 kilometer gravelen heb jij vast wel zin 
in iets lekkers en warme chocolademelk en 
daarom ontvangen onze collega’s jou graag na 
aankomst in de winkel om nog even heerlijk 
na te zitten. Deze route staat volledig in het 
teken van gravelen en er is dan ook geen 
wedstrijdverband. Heerlijk op eigen tempo 

door de bossen van Drenthe en ervaren wat 
er allemaal te zien valt. We starten om 13:00 
uur vanaf  de winkel en de inloop is vanaf  
12:30 uur, zodat je eerst nog even op je 
fietsmaten kan wachten onder het genot van 
een heerlijke koffie.
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Gezien tijdens HOVC – Peize op zondag 4 december 2022  (Foto’s Rianne van der Laan)
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De Treffer ‘16
Zaterdag 10 december 2022     
09:00  De Treffer ‘16 JO9-1JM  Ter Apel ‘96 FC JO9-2JM  
09:00  HZVV MO17-1  Treffer ‘16 MO17-1 (9-tal)
10:00  De Treffer ‘16 JO12-1  Musselkanaal JO12-2  
10:00  De Treffer ‘16 JO10-1  DZOH JO10-3  
14:00  De Treffer ‘16 JO15-1  DZOH JO15-5  

Zondag 11 december 2022     
10:00  EEC 2  De Treffer ‘16 2  
14:00  De Treffer ‘16 1  Roswinkel Sp. 1

Clubnieuws

vv HOVC
Zaterdag 10 december  
9.00 HOVC JO8-2 Pekelder Boys JO8-1JM
9.00 SJS JO10-1 HOVC JO10-1
9.00 Zwartemeerse Boys JO8-1 HOVC JO8-1JM
9.00 SJO Fc Meerdijk JO11-2 HOVC JO11-1JM
10.30 HOVC JO12-2JM SJS JO12-2
10.30 HOVC JO12-1JM Nieuw Buinen JO12-2
10.45 Drenthina JO9-2JM HOVC JO9-1JM
11.00 HOVC JO15-1JM Sc Erica JO15-1
11.00 HOVC JO13-1 Twedo JO13-1
12.15 Onstwedder Boys JO17-1JM HOVC JO17-1
13.00 WKE’16 JO15-1 HOVC JO15-2JM
14.00 HOVC JO19-1 Drenthina JO19-1
14.30 HOVC Vr1 SVBC Vr1
  
Zondag 11 december
10.00 HOVC 3 Pesse 2
10.00 HOVC 4 Sellingen 2
10.00 DSC’65 2 HOVC 6
10.00 HOVC 7 Gasselternijveen 4
14.00 Sellingen 1 HOVC 1

vv Gieten
Zaterdag 10 december 
09:00  Gieten/Eext JO11-2JM  Wildervank JO11-3JM  
09:00  Gieten JO8-3  Annen JO8-2JM  
09:00  Gieten/Eext JO9-2JM  HS’88 JO9-3JM  
09:00  Actief  JO7-1  Gieten/Eext JO7-1JM  
09:00  Valthermond JO9-1  Gieten/Eext JO9-1JM  
09:20  Gieten/Eext JO7-1JM  Be Quick 1887 JO7
09:30  WKE ‘16 JO8-1  Gieten/Eext JO8-2JM  
09:40  VAKO/Tynaarlo JO7-1  Gieten/Eext JO7-1JM  
10:15  Coevorden JO13-2  Gieten/Eext JO13-2JM  
10:30  Gieten/Eext JO13-1JM  VKW JO13-1JM  
10:30  Gieten/Eext JO14-1JM  Musselkanaal JO14-1  
10:30  Gieten/Eext JO11-1JM  Zuidlaren JO11-3  
10:30  Gieten/Eext JO15-2JM  LEO JO15-2  
10:30  Onstwedder Boys JO19-1  Gieten/Eext JO19-2  
10:30  VAKO/Tynaarlo JO10-1  Gieten/Eext JO10-1JM  
10:45  Wildervank JO17-1  Gieten/Eext JO17-1JM  
11:00  Noordster JO8-1  Gieten/Eext JO8-1JM  
12:30  Veendam 1894 JO15-2  Gieten/Eext JO15-1  
13:30  Gieten/Eext JO17-2  Musselkanaal JO17-1  
15:00 Gieten/Eext JO19-1 VKW JO19-1

Zondag 11 december 
10:00  Gieten 2  Stadskanaal 2  
10:00  Gieten 3  VKW 5  
10:00  Gieten 5  Annen 5  
10:00  Roden 3  Gieten 4  
14:30  Engelbert 1  vv Gieten

vv Buinerveen
Zaterdag 10 december 
BBC JO 17-1 SJS JO 17-1 10.30 uur
BBC JO 13-1 Veendam 1894 JO 13-1 11.30 uur
BBC JO 11-1 ST Rolde Boys JO 11-1 10.00 uur
Nieuw Buinen JO 10-1 BBC JO 10-1 10.45 uur
Wildervank JO 08-1 BBC JO 08-1 10.30 uur
SETA JO 07-1 BBC JO 07-1 09.00 uur
  
Zondag 11 December  
DVC’59 1 Buinerveen 1 14.00 uur
Stadskanaal 6 Buinerveen 3 09.00 uur

sv Borger
Zaterdag 10 december 2022  
08:45 Borger JO9-1 Musselkanaal JO9-1
08:45 Borger JO8-1 SPW JO8-1JM
09:00 Borger JO11-2 Musselkanaal JO11-1
09:00 Borger MO15-1 Asser Boys MO15-1
09:00 Borger JO17-2 Noordster JO17-2
11:00 Borger JO15-2 DZOH JO15-4
11:15 Borger JO13-2 VV Sleen JO13-1JM
11:30 Borger JO17-1 Meerdijk JO17-1
11:30 Borger JO11-1 Meerdijk JO11-1
14:30 Borger 1 DKB 1
14:30 Borger 2 Achilles 1894 2
14:30 Borger 3 Glimmen 3
08:45 HS’88 JO11-2 Borger JO11-3JM
09:30 Nieuw Buinen JO8-1JM Borger JO8-2
10:30 SJS JO19-1 Borger JO19-1
10:30 Annen JO11-2 Borger JO11-4
11:20 HSC JO13-1 Borger JO13-1

Zondag 11 december 2022  
10:00 Borger 2 zo. Noordster 3

vv Gasselternijveen
Woensdag 7 december 2022
Musselkanaal JO19-1  SJO ZVC ‘14 JO19-1  19:30

Zaterdag 10 december 2022
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM  Stadskanaal JO13-3  09:00
SJO ZVC ‘14 JO8-1  Wildervank JO8-2JM  09:00
SJO ZVC’14 JO17-1  Wildervank JO17-2  09:00
SJO ZVC ‘14 JO11-2  Stadskanaal JO11-3  11:00
SJO ZVC ‘14 JO15-1  SJS JO15-1JM  11:00
Valthermond JO11-1  SJO ZVC ‘14 JO11-1  09:00
SJO ZVC ‘14 JO8-2  FC Zuidlaren JO8-5  09:00
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM  ST Rolder Boys JO9-2  10:00
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM  SJO NWVV/Titan JO12- 10:00
SJO ZVC ‘14 JO10-1  Achilles 1894 JO10-2  11:00
SJO ZVC ‘14 JO9-2  Noordster JO9-2  09:00
BATO JO19-1  SJO ZVC ‘14 JO19-1  12:30
Sweel VR1  SJO ZVC ‘14 VR1  14:30

Zondag 11 december 2022
SVV’04 1  Gasselternyveen 1  14:00
HOVC 7  Gasselternyveen 4  10:00
Stadskanaal 4  Gasselternyveen 3  11:00

vv Nieuw-Buinen
6-12-2022
19:30 WVV JO17-2 Nieuw Buinen JO17-1
   
8-12-2022
19:30 Nieuw Buinen JO19-1 ZNC JO19-1
   
10-12-2022
09:30 Nieuw Buinen JO8-1JM Borger JO8-2
10:00 Nieuw Buinen JO15-1 WVV JO15-2
10:45 Nieuw Buinen JO10-1 SJO BBC JO10-1JM
12:00 Nieuw Buinen MO20-1 EHS’85 MO20-1
12:15 Nieuw Buinen JO12-1 Onstwedder Boys JO12-1JM
13:30 Nieuw Buinen JO19-1 HS’88 JO19-2
14:00 Nieuw Buinen VR1 ST Westerwolde/Veelerv. VR1
09:00 Mussel JO9-1 Nieuw Buinen JO9-1
10:30 Stadskanaal JO17-2 Nieuw Buinen JO17-1
10:30 HOVC JO12-1JM Nieuw Buinen JO12-2
10:30 SJS JO11-1 Nieuw Buinen JO11-1
10:45 ST FC Assen/LTC MO15-2 Nieuw Buinen MO15-1
   
11-12-2022
11:00 Nieuw Buinen 2 Hoogezand 2
14:00 Ter Apel ‘96 FC 1 Nieuw Buinen 1
   
12-12-2022
20:00 Hoogezand JO17-2 Nieuw Buinen JO17-1

Borger geeft overwinning op Zuidlaren in slotfase uit 
handen

Borger heeft in de uitwedstrijd bij FC Zuidlaren dure 
punten laten liggen. Na een 0-2 voorsprong bij rust 
kreeg de ploeg van Arne Joling in de slotfase nog twee 
tegentreffers te verwerken waardoor de verdiende 
overwinning er uiteindelijk niet kwam.

De omstandigheden waren niet optimaal. Het hoofdveld 
in Zuidlaren gaat voor een knollentuin door,  de 
gevoelstemperatuur lag onder nul en later in de middag 
speelde Oranje tegen de Verenigde Staten. Desondanks was 
er toch nog behoorlijk wat publiek op het duel afgekomen. 
Zij zagen dat de gasten uit Borger na een van beide kanten 
afwachtende openingsfase steeds meer het initiatief  namen. 
Na ruim een kwartier leidde dit tot de openingstreffer. 
De wederom ijzersterk spelende Bas Kaspers rukte op 
over de linkerflank en zette met een splijtende pass Floris 
Hiddink vrij voor de keeper. De jonge middenvelder schoot 

feilloos raak (0-1). Vervolgens werd Borger een aantal keren 
benadeeld door scheidsrechter Franzky. Hij onthield de 
gasten tot twee keer toe een duidelijke hoekschop en gaf  
vervolgens geel in plaats van rood voor een overtreding van 
Nout de Groot op Luuk Kenter. 

De spits van Borger deelde op het middenveld een duwtje 
uit aan zijn tegenstander en kreeg vervolgens een tik 
in zijn gezicht. De door iedereen verwachte rode kaart 
bleef  uit. Borger bleef  het initiatief  houden maar ook 
Zuidlaren kreeg nog een kans uit een vrije bal net buiten 
het strafschopgebied. De voorzet werd ruim naast gekopt. 
Zuidlaren had verdedigend grote moeite met de snelheid 
voorin bij Borger en vlak voor rust maakte de gevaarlijke 
Hendrik Gustin er 0-2 van. Een mooie pass van Levi van der 
Span zette Gustin vrij voor de doelman, die in eerste intantie 
nog redding bracht maar Gustin uit de scrimmage die volgde 
toch zag scoren. 

Na de rust veranderde Zuidlaren het strijdplan. Via de lange 
bal probeerde de thuisploeg de buitenspelers te bereiken, 
maar tot gevaar leidde het nauwelijks. En gingen de ballen 
eens via het centrum dan waren ze veelal een prooi voor 
centrale verdediger Tim Edens. Opvallend was wel dat 
Borger aanvallend in de tweede helft geen vuist meer wist 
te maken. Met nog ongeveer een kwartier te gaan moesten 
de gasten noodgedwongen een drietal wissels toepassen. 
Wellicht mede daardoor ontstonden er een tweetal 
kansjes voor de thuisploeg, maar Borger-doelman Edwin 
Haandrikman stond zijn mannetje. Dit was ook de fase dat 
een gedeelte van het publiek uit Borger het voor gezien hield 
om op tijd te kunnen inschakelen voor Nederland tegen de 
Verenigde Staten. Zij zouden even later vol ongeloof  op hun 
telefoon zien dat de zeker lijkende overwinning nog helemaal 
uit handen werd gegeven. 

In de 81e minuut knuffelde spits Jens van Rooijen niet 
voor het eerst deze middag het zand van het Zuidlarense 
hoofdveld. Scheidsrechter Franzky wuifde de valpartij in 
eerste instantie weg maar bedacht zich een aantal seconden 
later en gaf  alsnog een strafschop. Hij wist zelf  niet goed 
duidelijk te maken waarom hij hiervoor een strafschop gaf  
maar het was wel een feit. De bal ging erin en Borger moest 
in de slotminuten flink achteruit. Zuidlaren kreeg weer 
hoop en wist in de blessuretijd ook nog de gelijkmaker te 
produceren. Een corner ging langs iedereen en kon bij de 
tweede paal simpel worden binnengetikt. En zo waren de 
druiven zuur voor Borger, dat zeker op basis van de eerste 
helft de overwinning had verdiend.

Voor de winterstop aanbreekt komt de ploeg nog één keer in 
actie. Volgende week komt DKB op bezoek in Borger, het 
duel begint in verband met de tijd van het jaar een half  uur 
eerder (14.00u). (Foto’s: Alle Oldenbeuving)

Oudjaarsduik in Exloo
In zwembad De Leewal in Exloo heeft u op 
zaterdagmiddag 31 december de mogelijkheid om een 
oudjaarsduik te nemen tussen 12.00 – 14.00 uur.
 
Deelnamekosten zijn € 5,00 p.p. inclusief  herinnering en 
consumptie. De inkomsten gaan naar een goed doel in de 
gemeente Borger-Odoorn.

Uitslag Bridgeclub
‘t Aailaand in Nieuw-Buinen
 
Er werd gespeeld op dinsdag 29 november jl
 
1e plaats Gera Meijer & Teun ter Haar. 72,00%
2e plaats Grietje Hofsteenge & Dina Trip. 55,00%
3e plaats Ria Westen & Elt-Jan Danes. 52,50%
4e plaats Neeltje Haandrikman & Marietje De Vries 50,80%
5e plaats Sietska en Lummie Zwinderman 50,00% 
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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

Drietal najaarskampioenen bij SV Borger 

In het afgelopen weekend zijn maar liefst drie teams 
van SV Borger kampioen geworden. Het betreft  het 
mannenteam 45+1, het vrouwenteam VR18+1 en het 
jeugdteam JO15-1.

Eerst was het op 
vrijdagavond de beurt aan 
de 45+ers van Borger. Hun 
kampioenschap zat er al een 
tijdje aan te komen. Twee 
weken geleden had het al 
gekund tijdens de speelronde 
in Gasselternijveen maar toen 
kwamen de ´oude knarren´ 
nog één overwinning te kort. 
Afgelopen vrijdagavond in 
Buinerveen was het meteen 
na de eerste wedstrijd al 
gedaan, de 2-1 overwinning 
op Buinerveen maakte dat de 
groenhemden niet meer in 
te halen waren door naaste 

belagers Gasselternijveen en 
VKW.
Op diezelfde avond kwam 
de grote verrassing uit 
Gasselternijveen waar het 
vrouwenteam VR18+1 
ook kampioen wist te 
worden. De dames waren 
deze toernooironde niet 
als koploper ingegaan maar 
door alle wedstrijden deze 
avond te winnen lieten ze 
naaste belagers Buinen en 
Buinerveen achter zich. Het 
kampioenschap werd op 
gepaste wijze gevierd!
En op zaterdagochtend 

werd ook de JO15-1 
kampioen in de 1e klasse 
door Zwartemeerse Boys 
JO15-1 in eigen huis met 4-1 
te verslaan. Hierdoor zijn ze 
niet meer in te halen door 
naaste belager CEC JO15-1.

We feliciteren alle spelers en 
begeleiders met de behaalde 
kampioenschappen en 
wensen de teams veel succes 
in de voorjaarscompetities!
(Foto’s: Alle Oldenbeuving)

Gieterveen maakt pas op 
de plaats na nederlaag 
tegen Bareveld
Gieterveen is na de 2-0 nederlaag in en tegen Bareveld 
gezakt naar de vijfde plaats. Met de zege kreeg de 
thuisclub iets teveel en Gieterveen iets te weinig, Zeker 
in de eerste helft waren de bezoekers de betere ploeg. 
Het missen van kansen brak de ploeg van trainer Jos 
Kuiper uiteindelijk op.

Dertig meter
Gieterveen was zeker in het 
eerste half  uur de veel betere 
ploeg. Het dicteerde het spel 
en er werden voldoende 
kansen gecreëerd. Zo werd 
het houtwerk geraakt en had 
ook spits Ramcharan het 
vizier een aantal keren niet op 
scherp staan.
Dat de thuisclub met 0-0 de 
rust haalde mocht dan ook 
een klein wonder heten. Na 
de thee ging het mis voor de 
gasten. Een erg gemakkelijk 
gegeven vrije trap leidde de 
1-0 voor Bareveld in. Arnold 
Schuitema haalde vervolgens 
van een kleine dertig meter 
vernietigend uit: 1-0. 

Vervolgens ontspon zich een 
wedstrijd die beide kanten 
op kon. Zowel Bareveld als 
Gieterveen (via Ramcharan) 
kregen de nodige kansen. 

Een minuut voor tijd 
besliste Bareveld het duel 
via voormalig Nieuw Buinen 
en TEVV speler Eddie 
Schoenmaker die van dichtbij 
de 2-0 binnen frommelde. 
Door de nederlaag hebben 
Bareveld en Gieterveen 
stuivertje gewisseld; Bareveld 
is nu vierde en Gieterveen 
moet voorlopig genoegen 
nemen met de vijfde plaats. 
(Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

HOVC sluit eerste seizoenshelft af met nederlaag
Punten sprokkelen. Dat is waar het voor HOVC om 
gaat. Trainer Erik de Jong had gehoopt dat zijn ploeg 
zondag een verder prima eerste seizoenshelft waardig 
af  had kunnen sluiten met een zege tegen Peize. Dat 
zat er echter niet in, want de gasten gingen met een 3-1 
overwinning naar huis. De basis voor de zege werd door 
de bezoekers al in de eerste helft gelegd.

Eretreffer Gertjan Spijker
De intenties van HOVC 
waren prima, toch lukte 
het zondag niet. De stugge 
bezoekers speelden ook al 
niet groots, waardoor er voor 
de neutrale toeschouwers 
weinig te genieten viel. Na 
twintig minuten openden de 
gasten de score via Maurijn 
Timmer: 0-1. Dezelfde 
Timmer bepaalde een minuut 
voor de rust de ruststand op 
0-2.  HOVC probeerde het 
na rust wel. Grote kansen 

en doelpunten leverde het 
niet op, wél een groot aantal 
gele kaarten. Want Richard 
Wiggers, Robin van der Laan, 
Martijn Enting, Gertjan 
Spijker, Gerben Beek en 
Arjan Tewis kregen allemaal 
de gele kaart voorgeschoteld. 
Kort voor tijd maakte Peize 
de derde treffer van de 
middag via Van Leeuwen. 
De 1-3 van Spijker in de 
blessuretijd was vervolgens 
niet meer dan een doekje 
voor het bloeden. Met 10 

punten uit negen duels gaat 
HOVC de winterstop in. 

(Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Gieten al na één helft klaar met hekkensluiter PJC
Gieten deed zondag op 
eigen veld uitstekende 
zaken door met 4-1 te 
winnen van hekkensluiter 
PJC. De eindstand 
was al na 45 minuten 
bereikt. Door de zege is 
Gieten gestegen naar de 
vierde plaats. Voor het 
winterreces wacht de ploeg 
van trainer Bas Nibbelke 
nog een wedstrijd, zondag 
uit tegen Engelbert. Mocht 
ook die wedstrijd in winst 
omgezet kunnen worden, 
dan kan gesproken worden van een prima eerste 
seizoenshelft.

Twee treffers Grzegorz 
Pietrzak
PJC had voor het duel in 
Gieten slechts één punt 
weten te verzamelen en 
dat was ook wel te zien. 
Gieten was op alle fronten 

de beter ploeg, al kwam de 
rode lantaarndrager na vier 
minuten nog wel verrassend 
op een 1-0 voorsprong 
door een treffer van Harold 
Hut: 0-1. Vervolgens was 
het echter kant en muis. 

Met bij vlagen prima 
aanvalsspel werd PJC ver 
teruggedrongen. Na een klein 
kwartier maakte Florian van 
der Heide de gelijkmaker 
en na een half  uur voetbal 
maakte spits Bas Alting 
de dikverdiende 2-1. In de 
laatste minuten voor de 
rust werd het nog 4-1, door 

twee treffers van Grzegorgz 
Pieterzak: 4-1. En daarmee 
was de wedstrijd gespeeld. 
Zoals zo vaak bij een grote 
voorsprong voor de rust viel 
de tweede helft tegen. Gieten 
had nog steeds het beste spel, 
doelpunten werden er echter 
niet meer gemaakt. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Uitslagen Bridgeclub 
Borger 
  
Maandag 28 november
1 Anneke van Hasselt & Rika Stel 67,44%
2 Sjef  Heeren & Henk Loman 66,12%
3 Herman Scheltinga & Alma Winkel 63,21%
4 Els Mikkers & Ed Oldeman 62,92%
5 Neeltje Tack & Roelie Roossien 58,87%
    
Dinsdag 29 november A-lijn 
1 Els Mikkers & Roelie Roossien 59,38%
2 Hennie Meyer & Annie Brouwer 56,94%
3 Sammo Wesseling & Harrie de Bie 55,90%
    
B-lijn 
1 Marry Everts & Geert Everts 59,40%
2 Anita Scheper & Henk Scheper 56,50%
3 Herman Meppelink & Leo Hake 55,80%
    
C-lijn 
1 An Peters & Jannie Wagenaar 64,58%
2 Bertha Ferwerda & Henk Tewis 61,25%
3 Anneke den Arend & Dina van der Molen 60,42%
  
Donderdag 1 december 
1 Sammo Wesseling & Evert Wind 72,66%
2 Greetje Lunshof  & Els Mikkers 70,00%
3 Trijntje Gerrits & Roelie Wesseling 62,58%
4 Herman Akkerman & Else Bos 57,08%
5 Janny Offeringa & Heleen Caspers 57,07%

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Foto: Rianne van der Laan

Foto: Be Speelman
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Bedrijven uit de regio maken de Bruintje 
Beer Tocht 2023 weer mogelijk

Naast hoofdsponsor Manning Dakbedekking uit Stadskanaal maken diverse bedrijven 
van groot tot klein uit onze regio de Bruintje Beer Tocht 2023 weer mogelijk. Naast 
vele bekende sponsoren uit het verleden hebben zich weer een aantal mooie bedrijven 
aangesloten bij de tocht. Er is nog steeds ruimte voor bedrijven en personen om zich 
aan te sluiten.

Door de inzet en bijdrage van alle sponsoren 
en vrijwilligers lukt het ons om meerdere 
doelen te bereiken. Deze zijn enerzijds 
het fietsgebied Zuid Oost Groningen te 
promoten en te ontdekken. Onze regio is 
mooi en bijzonder, dat horen we steeds weer 
van mensen buiten de provincie. Anderzijds 
zijn we bijzonder trots een goed doel uit de 
regio te kunnen ondersteunen aldus Hans 
Ravensbergen van de organisatie. We gaan 
ons uiterste best doen om er weer een mooi 
fietsfeestje van te maken.

Het goede doel voor 2023, zal net als eerdere 
edities het bijeen fietsen van vakanties voor 
kinderen uit onze regio in het kinderhotel 
“De Burcht Wedde” zijn. Vorig jaar konden 
we meer dan 50 gezinnen laten genieten van 
een mooie vakantie. Ons doel voor 2023 is 
om dit te overtreffen,

Door de grote populariteit van de tocht 
en het toelaten van een beperkt aantal 

deelnemers hebben we als bestuur besloten 
dat er alleen deelgenomen kan worden 
middels voorinschrijving. De kosten 
hiervoor bedragen €17.50.  NTFU leden 
betalen €14.50.  Voor dit bedrag ontvangt 
elke deelnemer: een limited edition BBT 
flandriens renner 6e editie twv €17.50, een 
waterproof  Sportvoeding.com smartphone 
case twv €15.95, koffie bij de start& finish, 
koffie& gebak onderweg en 2 keer extra 
verzorging. Net als voorgaande jaren staat 
er een route van 50 km en 90 km op het 
programma.

Op de website https://bruintjebeertocht.
nl/ staat exact beschreven hoe men zich 
inschrijft. De inschrijving is geopend vanaf  
1 december 2022 en sluit bij het maximum 
aantal deelnemers van 650. Dus wees er snel 
bij, want vol is vol. De tocht zal traditioneel 
verreden gaan worden op de 1e zondag in de 
lente en dat is in 2023 op zondag 26 maart.

Foto: Henk Pruim

S.V. Borger MO15-1 een hecht team!
Meer meiden zijn van harte welkom om 
te komen sfeer proeven
De ontwikkeling van het vrouwen- en 
meidenvoetbal gaat razendsnel. Ook bij 
SV Borger. Dit seizoen hebben ze zelfs 
een primeur binnen de vereniging. Borger 
MO15-1 is namelijk het eerste échte 
meidenteam in de historie van de club. 
Hoofd Jeugdopleiding Mark Meinema 
vertelt er graag over: “De afgelopen jaren 
hebben we gezien dat steeds meer meisjes 
zich aansloten bij onze vereniging. Een 
prachtige tendens, waar we erg blij van 
worden. Voetbal is écht van iedereen! We 
waren tot dit jaar nog niet zo ver dat we 
een team met alleen maar meiden van 
rond dezelfde leeftijd konden formeren. 
Toen we afgelopen voorjaar bezig waren 
met de teamindeling bleek dat dit voor 
het eerst wel mogelijk was. De MO15-1 was daarmee geboren.”

Door: Erwin Beukema

De KNVB heeft het zo geregeld dat 
meidenelftallen tegenwoordig in regionale 
competities tegen elkaar kunnen voetballen. 
Aangezien het in aantallen soms nog weleens 
krap is, bestaat de mogelijkheid om met tien- 
of  negentallen te spelen. Daar is dus over 
nagedacht. Al blijkt het in de praktijk nog 
weleens op de onderhandelingstechnieken 
van de leidsters aan te komen om het ook 
daadwerkelijk te regelen. Tegenstanders met 
ruime selecties zijn hier wat minder happig 
op.

De meiden zelf  merken hier weinig van, zij 
kunnen zich concentreren op hun geliefde 
spelletje. En dat doen ze goed, zo blijkt als 
we eind november terugblikken op de eerste 
maanden van het seizoen. Meinema: “Het 
is echt een heel leuk team. De ontwikkeling 
die ze hebben doorgemaakt sinds de 
eerste competitiewedstrijd is meer dan 
bewonderenswaardig. Daar mogen ze trots 
op zijn!”

Ook de meiden zelf  genieten volop met 
elkaar. Ze geven aan het fijn te vinden om 
met alleen maar meiden tegen andere meiden 
te spelen. Ze voelen zich meer dan ooit een 
hecht team. Dat zie je in alles terug. Er wordt 
serieuzer getraind, de coaching richting elkaar 
is positief  en ze zien ook dat ze steeds beter 
partij kunnen geven op de zaterdagen. Zit het 
even tegen? Dan knokken ze met elkaar tot 
de laatste minuut door. Al is het maar voor 
een doelpunt voor de statistieken.

De kwaliteit is dus zeker aanwezig. De 
kwantiteit is nog enigszins krap. De club en 
het team staan daarom open voor nieuwe 
aanwinsten. Meiden die het ook leuk lijkt om 
met meiden te gaan voetballen zijn van harte 
welkom om tijdens een training te komen 
sfeer proeven. SV Borger weet vrijwel zeker 
dat het enthousiasme wederzijds zal zijn!

Borger MO15-1 wordt getraind door Mark 
Dijkhuizen. De leidsters op de zaterdag zijn 
Betty Maat en Sanne van Exter.

Weer sneue nederlaag voor Nieuw Buinen
De wedstrijd Nieuw Buinen – Titan (1-2) vertelde het seizoen van Nieuw Buinen in de 
notendop. Opnieuw waren de oranjehemden zeker niet minder dan de tegenstander 
maar opnieuw bleef  men met lege handen achter. Zeker in de slotfase van het duel 
kreeg Nieuw Buinen enkele niet te missen kansen op de gelijkmaker. ‘Ik heb er nog 
steeds vertrouwen in’, hield trainer Hindrik Snijders de moed er in. ‘We zijn echt niets 
minder dan de ploegen boven ons. Het moet een keer onze kant opvallen.’

Doelpunt Leon Bodde
Nieuw Buinen was niets minder dan de 
gasten uit Nieuw Weerdinge. Via een schot 
van Esper Boer kreeg het een prima kans 
op de openingstreffer. Doelman Poede van 
de bezoekers toonde echter zijn klasse. Ook 
andere kansen werden niet benut voor de 
rust. En zoals het zo vaak gaat, openden de 
gasten de score na de rust. Topscorer Harm 
Jan Moesker tikte een hoekschop ietwat 
gelukkig binnen: 0-1. Vervolgens ging Nieuw 
Buinen onder aanvoering van aanvoerder 
Patrick Bults nog nadrukkelijker op zoek naar 

goals. Invaller Eron Alberts was dichtbij, 
maar zijn prachtige actie strandde opnieuw 
op de doelman van Titan.  Toch kwam 
Nieuw Buinen op karakter langszij, via een 
treffer van Leon Bodde: 1-1. Uit een van de 
spaarzame counters van de bezoekers werd 
het vervolgens weer 1-2. Nieuw Buinen ging 
vervolgens va banque spelen. Het leverde 
enkele zeer hachelijke situaties op voor het 
doel van Titan; de gelijkmaker bleef  echter 
uit waardoor Nieuw Buinen steviger op de 
laatste plaats is komen te staan. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Opnieuw ruime zege voor Buinen

Buinen won op eigen terrein met 5-1 van KSC uit Schoonoord. Door opnieuw een 
ruime zege staat Buinen vast op de tweede plaats in 4D. De achterstand op de 
ongenaakbare koploper EHS’85 is vijf  punten, de voorsprong op nummer drie, 
Zwartemeerse Boys, is ondertussen gegroeid naar vier punten.

Twee goals Albert Stevens
Hoewel Buinen vanaf  het eerste fluitsignaal 
de betere ploeg was, duurde het tot een half  
uur voor de score dan eindelijk geopend 
werd. Albert Stevens was verantwoordelijk 
voor deze goal. Dezelfde Stevens bepaalde 
in de 44e minuut de ruststand ook op 2-0. 
Hoewel KSC het na de rust wel probeerde, 
raakte Buinen nooit in paniek. Tien minuten 

na de rust maakte aanvaller Milan Beijering, 
hij is de laatste weken in grootse vorm, de 
beslissende 3-0. Via Pascal Scholtens deed 
KSC wel wat terug: 3-1.  Buinen controleerde 
daarna het duel en wist in de slotfase de score 
verder uit te breiden. Ferdie Ottens maakte 
twee minuten voor tijd de 4-1 en in de laatste 
minuut werd het door Michiel Vedder ook 
nog 5-1. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Jonge helden worden bij vv Nieuw Buinen 
enorm gewaardeerd
 
Afgelopen zondag werden de jeugdige programmaboekjesverkopers van vv Nieuw 
Buinen door de club zeer terecht in het zonnetje gezet, al was dat zondag best lastig 
aangezien de temperatuur zeer laag was. In weer en wind staan ze er tijdens iedere 
thuiswedstrijd van het eerste elftal en dat feit wordt enorm door de club gewaardeerd.
 
De 3 programmaboekjesverkopers ontvangen 
een aardigheidje van de club als blijk van 
waardering voor datgene wat ze voor de 
voetbalvereniging Nieuw-Buinen doen. Iedere 
thuiswedstrijd van het eerste elftal staan ze er 
om de boekjes te verkopen en op die manier 
te helpen om de kas van de club te spekken. 
Ook Zacharia mogen we niet vergeten. 
Helaas was hij zondag afwezig maar ook hij is 
altijd actief  met de drie anderen. Op de foto 
ziet u de jonge helden van links naar rechts 
Lars, Sven en Tim.

Foto: Andries Middelbos
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Gezien tijdens Buinen – KSC op zondag 4 december 2022  (Foto’s Andries Middelbos)
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Uitslagen Bridgeclub Welzijn Ouderen Borger
De Uitslag van 2 Dec 2022 in het Hunzehuys te Borger.

A Lijn:
1e plaats:            Annie Brouwer & Wia Schuiling   63,54%
2e plaats:            Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen  57,81%.
3e plaats:            Greetje Lunshof  & An Peters   53,13%
4e plaats             Geert Boekholt & Tinus Zinger   51,04%

B Lijn:
1e plaats:            Henk Tewis & Hennie Douma   64,49%
2e plaats             An v Leeuwen & Aad v Leeuwen   57,64%
3e plaats:            Grietje Lokman & Willy Vasse   52,57%
4e plaats             Marry Mulder & Gezinus de Leeuw   51,45%
 
Wilt u ook gezellig een middag Bridgen?  U 
bent van harte welkom. We spelen in 2 Lijnen 
A en B. We spelen iedere vrijdagmiddag  van 
13.00 uur tot 16.30 uur in het Hunzehuys te 
Borger. Onze contributie is €18,-  per jaar. 
Zou u meer willen weten van onze club of  

wilt u zich aanmelden neem dan kontakt op 
met een van  het bestuur  : Jantje Boelema 
Tel 0599-21 25 25, Henk Tewis Tel 0599-23 
64 08 of  Rieky Zinger Tel 06 83 57 49 15 of  
0599-23 80 30.

Gasselternijveen verliest van 
titelkandidaat Twedo
Hoewel Gasselternijveen prima van zich afbeet, moest het zondag op eigen veld de 
punten toch laten aan titelkandidaat Twedo: 1-3. Daardoor wordt de situatie van de 
roodhemden onderhand toch wel penibel, zeker in ogenschuw nemend dat zondag 
de zware uitwedstrijd tegen koploper SVV’04 wacht. Gasselternijveen bekleedt de 
voorlaatste plaats, alleen Nieuw Buinen heeft minder punten dan de formatie van 
trainer Johan Hollen.

Snelle goal Menas Sihasale
Zoals gezegd liet Nieveen zich zondag 
bepaald niet zonder slag of  stoot naar de 
slachtbank leiden. Sterker nog, al na drie 
minuten opende de thuisclub de score. De 
1-0 kwam op naam van Menas Sihasale, die 
overigens een half  uur later geblesseerd het 
veld moest verlaten. Twedo was niet onder 
de indruk van de vroege achterstand en trok 
nog voor de rust de zaken weer recht. Eerst 
maakte Dion Klaassen de gelijkmaker en 

pal voor rust bepaalde Lyon Kroezen de 
1-2. Ook na de rust bood Gasselternijveen 
behoorlijk weerwerk. Met een grote dosis 
inzet ging men op jacht naar de gelijkmaker. 
Die kwam er echter niet. Twee minuten 
voor tijd besliste Twedo via Roy Jager de 
wedstrijd: 1-3. Namens de thuisclub kregen 
Siem Salomons, Brandon Meems en Wessel 
Koomans de gele kaart. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)
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SV Borger MO15 verrast door sponsor 
Airco Service Noord

SV Borger MO15 verloor zaterdag van LEO. Toch zullen de meiden de wedstrijd niet 
snel vergeten, want in de rust werden ze door sponsor Airco Service Noord verrast op 
een Sinterklaas presentje.

Of  het daar mee te maken had of  niet, feit 
was wel dat de meiden na de rust veel beter 

het net wisten te vinden!

BBC JO8 gaat een toernooi spelen in het 
Heracles Stadion in Almelo

BBC JO8 doet het erg goed dit seizoen. Na de 1e fase alles gewonnen te hebben in de 
2e klasse zijn ze gepromoveerd naar de 1e klasse. BBC JO8 gaat in de 1e klasse ook als 
een speer. Ze winnen veel wedstrijden en draaien mee in de top van de ranglijst.
 
Aan het eind van het seizoen gaat BBC JO8 
meedoen aan een weekend toernooi in het 
Heracles Almelo stadion bestemd voor teams 
uitkomend op het hoogste niveau.  

Komende week gaan de spelers en 
begeleiders op de kerstmarkt in Buinerveen 
wc-rollen verkopen om het weekend te 
bekostigen.

Voetbalvereniging Gieten kreeg nieuwe 
kalkwagen

De club van 50 van de vv Gieten verraste de club afgelopen week met een nieuwe 
kalkwagen. Met deze nieuwe elektrisch aangedreven kalkwagen kunnen de velden 
wekelijks weer optimaal van belijningen worden voorzien.

Gustaaf  Thijs, de vrijwilliger, die de velden 
van belijning voorziet, was dan ook danig in 
zijn nopjes met de geste van de club van 50.

Het klussenteam van de voetbalvereniging 
Gieten vierde afgelopen vrijdagochtend ook 
haar jaarlijkse Sinterklaasfeest. Sinterklaas 
tracteerde het team in de koffiepauze op 
allerlei lekkernijen. 

Voorts had de Sint voor ieder lid van het 
team een leuke surprise en gedicht.

Het klussenteam (15 pers.) bestaat uit 
louter vrijwillgers die iedere vrijdagochtend 
allerlei werkzaamheden verrichten om de 
totale accommodatie in perfecte staat van 
onderhoud te houden.

Kniepertjes vv Nieuw Buinen zijn weer
te koop
 
De wereldberoemde kniepertjes van vv Nieuw Buinen zijn weer te koop bij Total 
Drentse Poort, Shell Kap en Bloemenboetiek Hofman. Natuurlijk zijn ze ook weer 
gewoon in de kantine verkrijgbaar.
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Een tijdloos tijdschrift van en voor Nieuw-Buinen en Buinerveen

De laatste "de Buuner Mond & Veen" van 
dit jaar is uit 
 
Deze keer met verhalen van Teun van Oudheusden, Herinneringen aan een duistere 
tijden en vele jaren erna; Herinneringen van Koos Prins aan de schoenenzaak van zijn 
vader. Verder artikel over Juliana en Bernhard; Uit het Depot; 100 jaar geleden in de 
krant en nog veel meer.
 
Niet leden kunnen het tijdschrift kopen bij 
Primera of  De Read Shop in Stadskanaal, 
kosten € 5,95 per exemplaar. Nieuwe leden 
zijn van harte welkom, kosten lidmaatschap 
€ 17,00 per jaar, voor leden buiten onze 

verzorgingsgebied vragen wij een extra 
bijdrage van € 7,50 voor een bijdrage in de 
verzendkosten. Ledenadm. Email:  
pranger@nieuwbuinen.com

Kerstman komt naar 2e Exloërmond
Op Woensdag 21 december komt de kerstman en zijn elfjes weer naar 2e Exloërmond.
Samen met koetsier Erwin Pruim en de paarden Flore en Quck zullen ze een route 
rijden in ons gezellige dorp. Onderweg zullen de elfjes iets lekker uitdelen aan de 
kinderen.

Kom snel naar buiten als u de geluidswagen 
met gezellige kerstmuziek hoort. Om 17.00 
uur vertrekt de kerstman vanaf  Zuiderdiep 

60. De route is te vinden op facebook:  
kerstman komt naar 2e mond.

Meer modelbanen in Noord-Nederlands 
Trein & Tram Museum in Zuidbroek
 
Het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum werkt aan plannen voor meer 
modelspoorbanen in het museumstation. Dit zal plaatsvinden in de westvleugel van 
het stationsgebouw. Mede aanleiding hiervoor zijn recente grote schenkingen van 
rails, locomotieven, wagons en andere modelbouwtoebehoren.
 
Momenteel wordt er gewerkt aan een 
sporenplan en aan onderzoek hoe een 
dergelijke modelbaan het beste vorm gegeven 
kan worden. Uitgangspunt daarbij is een 
voorbeeldgetrouwe weergave. “Waar mogelijk 
en nodig zal professionele samenwerking 
worden gezocht”, aldus Jolanda Penning 
namens het Noord-Nederlands Trein & 
Tram Museum. Het museum is hiervoor op 
zoek naar ervaren modelbouwers om deze 

plannen te vertalen naar een aantrekkelijke 
nieuwe attractie voor bezoekers. Het Noord-
Nederlands Trein & Tram Museum is een 
100% vrijwilligersorganisatie en bevindt 
zich in het monumentale Waterstaatsstation 
3e klasse uit 1865 in Zuidbroek, het Dorp 
van Trein & Tram. Het museum is iedere 
vrijdagmiddag (13.00 tot 17.00) alsmede 
op zaterdag en zondag (10.00 tot 17.00) 
geopend.

Inloopbijeenkomst nieuwe natuur 
Boermastreek
 
De omgeving van Boermastreek gaat veranderen. Het schetsontwerp voor de nieuwe 
natuur langs het Achterste Diep is inmiddels klaar en wordt woensdag 7 december 
gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in Exloo. Hier kan iedereen die 
geïnteresseerd is vragen stellen en meedenken over de toekomstige inrichting van het 
gebied.
 
Tussen de Zoersche landen en de Oude Dijk 
in Exloërveen ligt Boermastreek, een klein 
gebied van zo’n veertig hectare. Hier gaan we 
natuur terugbrengen door het Achterste Diep 
weer te laten meanderen en het kruidenrijk 
grasland, met hier en daar moerasbos terug te 
brengen.
 
Inloopbijeenkomst
Tijdens de inloopbijeenkomst verduidelijken 
we ons verhaal met verschillende kaarten, 
kunt u vragen stellen en uw mening geven 
over het ontwerp. Ook is het waterschap 
aanwezig om vragen te beantwoorden over 
de pilot Veenoxidatie die in een deel van 
Boermastreek loopt. De bijeenkomst is 
vrij toegankelijk en wordt georganiseerd 
door Prolander namens de Bestuurlijk 
Adviescommissie (BAC), in samenwerking 
met de provincie Drenthe, waterschap Hunze 
en Aa’s, Stichting het Drentse Landschap en 
de gemeente Borger-Odoorn.
 

Waarom doen we dit?
Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen 
een stootje kan en ruimte biedt om te beleven 
en benutten. We verbeteren bijvoorbeeld 
de waterhuishouding, en versterken de 
biodiversiteit in natuurgebieden. Met een 
gebiedsgerichte aanpak kijken we hoe de 
opgaven van natuur, landbouw, klimaat en 
water elkaar kunnen versterken. Zo maken we 
de natuur weerbaar en ontstaat er ruimte voor 
toekomstgerichte landbouw en economische 
ontwikkelingen.
 
Bent u benieuwd naar de plannen 
in Boermastreek? Kom dan naar de 
inloopbijeenkomst.
 
Praktische informatie:
woensdag 7 december van 17.00 tot 20.00
Locatie: Café Bussemaker
Adres: Zuiderhoofdstraat 1 Exloo
 
Aanmelden is niet nodig.

Gasselternijveen zoekt Walking 
Voetballers
 
Voetbalvereniging Gasselternijveen zoekt nog enkele sportieve zestig-plussers die hun 
team ‘walking voetbal’ willen komen versterken op de woensdagmorgen.
 
Men begint op deze ochtend eerst rond 
9.30 uur met een kopje koffie of  thee om 
vervolgens rond 10.00 uur te beginnen. 
Na afloop wordt er gezamenlijk nog iets 
gedronken.
 

Heeft u belangstelling dan mag u langs 
komen op het sportpark in Gasselternijveen 
maar u kunt ook eerst bellen met Henk 
Nieboer (06 – 21 10 53 30) of  Luit Spijk (06 
20 23 14 56).
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Nieuwe busdienstregeling start 
11 december
Op zondag 11 december start de nieuwe dienstregeling voor het busvervoer van 
Qbuzz in Groningen en Drenthe. Dit is de datum dat in heel Europa een nieuwe 
dienstregeling start voor het openbaar vervoer. Een overzicht met de wijzigingen 
en de nieuwe dienstregeling voor het busvervoer in Groningen en Drenthe zijn 
beschikbaar op de website van Qbuzz:  www.qbuzz.nl/gd.

Wijzigingen vertrektijden bij meeste 
lijnen
Van vrijwel alle buslijnen wijzigingen de 
vertrektijden. Ook vervallen ritten of  
routedelen op bepaalde lijnen of  komen 
er juist ritten bij. Ritten die vanwege 
personeeltekort op dit moment tijdelijk 
zijn vervallen, gaan op 11 december weer 
rijden. Hierdoor rijden bijvoorbeeld weer 
meer ritten in de ochtendspits op Qliner 
300 Emmen – Groningen en Qliner 309 
Assen – Groningen. Lijn 107 Stadskanaal – 
Hoogezand – Zernike rijdt dan ook weer.

Aantal buslijnen komt te vervallen
Omdat onvoldoende budget beschikbaar 

is voor het busvervoer is afgelopen 
zomerperiode besloten de dienstregeling 
per 11 december aan te passen. Voor een 
aantal buslijnen houdt dit in dat zij komen 
te vervallen, zoals stadslijn 1 en 2 van/
naar Emmerhout en Angelslo in Emmen. ’s 
Avonds en in het weekend gaan streeklijnen 
van/naar Emmerhout en Angelslo wel 
vaker rijden, zodat er twee keer per uur een 
busverbinding is. Buslijn 37 Westerbork – 
Hoogeveen komt ook te vervallen, evenals 
buslijn 160 Groningen – Eemshaven.

Advies aan alle reizigers is voor reizen vanaf  
11 december de dienstregeling te checken op 
de website van Qbuzz: www.qbuzz.nl/gd

Aan asielzoekers die in Exloo wonen
Kniepertjes en rolletjes worden 
aangeboden door Vrouwen van Nu in Exloo
 
Op 15 december a.s. worden in het Dorpshuis van Exloo om 11.00 uur door Vrouwen 
van Nu, Exloo kniepertjes en rolletjes aangeboden aan de asielzoekers. Dit zijn 
mensen die onderdak hebben gevonden in Exloo.

Voorkom ongelukken met vuurwerk
Vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een leuke, mooie traditie. Dat vindt 
ook wijkagent Arjan Katerberg “Maar sluit je ogen niet voor de risico’s,” 
waarschuwt hij “Elk jaar worden kinderen en volwassenen verminkt door 
verkeerd gebruik. Voor een belangrijk deel is dat te wijten aan illegaal, meestal 
zwaar vuurwerk, waarop gebruiksaanwijzingen en vaak ook lonten ontbreken. 
Mijn tip voor een zo veilig mogelijke jaarwisseling: houd het bij legaal vuurwerk 
en houd je goed aan de voorschriften die daarop staan. Niemand wil het nieuwe 
jaar in met schade of  letsel.”

Bij veel ongevallen is sprake van verboden 
vuurwerk zoals mortierbommen, Bengaals 
vuur, Chinese rollen en lawinepijlen. 
Het wordt illegaal aangeboden. Wie het 
opslaat, neemt grote veiligheidsrisico’s 
met kans op massa-explosies. Om die 
reden pakken politie en justitie de handel, 
het vervoer én de opslag ervan hard aan. 
Mensen die weten wáár illegaal vuurwerk 
is opgeslagen en wordt verkocht, worden 
door de politie geadviseerd de anonieme 
tiplijn 0800-7000 te bellen. Voor eigen 
veiligheid en die van hun omgeving. Hebt 
u overlast van vuurwerk? Bel dan 0900-
8844.

Veilig vuurwerk
Vuurwerk, verkocht door erkende 
vuurwerkhandelaren, moet voldoen aan 

een aantal eisen. Daarmee wordt het 
afsteken ervan zo veilig mogelijk gemaakt. 
Goedgekeurd vuurwerk is altijd voorzien 
van een lont, het opschrift ‘Geschikt voor 
particulier gebruik’ en een Nederlandse 
gebruiksaanwijzing. Wie deze volgt, maakt 
weinig kans op ongelukken.

Nog één tip van wijkagent Katerberg: 
ruim direct na de jaarwisseling de 
vuurwerkresten op. Dit voorkomt dat 
de volgende ochtend geen ongelukken 
kunnen gebeuren met kinderen die ermee 
willen spelen.

Meer informatie of  contact met uw 
wijkagent? Vul op www.politie.nl (Mijn 
Buurt) uw postcode in. Automatisch 
verschijnen dan naam en foto.

Inleveren kan bij Albert Heijn Borger en Coop Odoorn
Lionsclub zamelt weer Douwe Egberts 
koffiepunten in
In de maand december organiseert de Lionsclub Westerwolde Semslanden weer de 
inzamelingsactie van DE-koffiepunten. Deze actie wordt landelijk voor de 11e keer 
georganiseerd, in onze regio voor de 8e keer. De ingezamelde koffie- en theepunten 
worden door Douwe Egberts verzilverd in pakken koffie. Deze worden gedoneerd aan 
de voedselbanken in de regio waar de koffiepunten zijn ingezameld. Voor onze regio 
zijn dat dit jaar de voedselbanken StadsWolde en Zuid Oost Drenthe. Voedselbank 
StadsWolde is de nieuw opgerichte stichting voor de gemeentes Westerwolde en 
Stadskanaal en draait pas per 1 oktober 2022. Het bestuur van de nieuwe Voedselbank 
is erg blij met de actie van de Lions.

Vorig jaar bracht de actie van Lionsclub 
Westerwolde Semslanden 1.482 pakken koffie 
op. Dat was een heus topjaar te noemen.

Een pak koffie in het voedselpakket wordt 
enorm gewaardeerd. Het voordeel van 
koffie is dat het goed bewaard kan worden 
en niet snel aan bederf  onderhevig is. De 
Lionsclub neemt de praktische kant van de 
inzameling voor haar rekening. Hiervoor 
worden inzamelingsdozen bij winkels en 
supermarkten in de regio geplaatst.

De bonnen kunnen tot 31 december worden 
ingeleverd op o.a. volgende adressen in 
Borger-Odoorn: Albert Heijn Borger en 
Coop Odoorn.

Elke 500 punten zijn goed voor 1 pak koffie. 
Het is leuk om al zelf  de bonnen te tellen. 
Het verzoek van de Lions is om deze dan 
geteld in zakjes te doen en daarbij duidelijk 
het aantal punten te vermelden. Hiermee 
helpt u de club en de voedselbank.

Kerstconcert en verhalen met Twij Körten 
Twij Langen & Geesjen Doddema

Op zondag 18 december heeft het Streekhistorisch Centrum het muzikale kwartet 
Twij Körten Twij Langen uitgenodigd om een programma te verzorgen in de 
bibliotheek van Stadskanaal. Samen met Geesjen Doddema brengen zij ‘Kerst op zien 
Grunnegs’ waarbij muziek wordt afgewisseld met anekdotes en verhalen.

Twij Körten Twij Langen bestaat uit het duo 
K Twije, te weten Bart en Evert Kruizinga 
uit Bellingwolde / Winschoten, en de 
muzikanten Eltje Doddema uit Harkstede 
en Harm Tabak uit Appingedam. Samen 
brengen zij meerstemmige, Groningstalige 
luisterliedjes waarbij ze zich begeleiden op 
gitaar en keyboard. Zij vonden elkaar tijdens 
de opname van een themanummer rondom 
de aanslagen in Parijs. Kort daarop traden ze 
gezamenlijk op tijdens een benefietconcert 
voor K6 Tegen Kanker. Er was een ‘klik’ en 
sindsdien treden de mannen gezamenlijk op 
onder de naam ‘Twij Körten Twij Langen. 
Speciaal voor kerst sluit Geesjen Doddema 

zich bij hen aan om verhalen te vertellen. 
Zij en haar man Eltje zijn in Stadskanaal 
ook geen onbekenden: Eltje zat hier in het 
onderwijs en samen werkten ze jarenlang mee 
aan de Knoalster Schriefwedstried.

De voorstelling begint op zondag 18 
december om 14.30 uur en vindt plaats in de 
Bibliotheek te Stadskanaal, Continentenlaan 
2, 9501 DG te Stadskanaal. Entree 12,50 
p.p. ; donateurs betalen 7,50 op vertoon van 
hun pas (incl. koffie met kerstversnapering). 
Reserveren kan via mail: info@
streekhistorischcentrum.nl of  de website van 
het SHC: www.streekhistorischcentrum.nl

Judovereniging Borger bij 
Kloostervestetoernooi Assen
 
Met 4 judoka’s nam JV 
Borger zaterdag deel 
aan het Kloosterveste 
Opstaptoernooi van 
Judoschool Assen. Het  
toernooi voor witte en gele 
banden werd gelijktijdig 
met het reguliere toernooi 
van Judoschool Assen 
gehouden.
 
Voor de middag kwamen Sem 
Gransbergen en Ronaldo 
Peters in actie. Beiden wisten 
een 3e plaats te behalen. Na 
de middag was het de beurt 
aan Thije en Elmer Weemstra 
die beiden net niet bij de 
eerste drie eindigden. Voor 
allen gold dat meedoen het 
belangrijkste was om daarmee 
wedstrijdervaring op te doen 
en het plezier in wedstrijden 
te beleven.

Sem Gransbergen op de 3de plaats

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




