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Perfecte opening Kinderdagverblijf & 
BSO ‘NiNi’ in 2e Exloërmond

Vanaf  6 februari biedt Kinderdagverblijf  & BSO ‘NiNi’ voorschoolse opvang, 
buitenschoolse opvang, dagopvang en vakantieopvang op openbare basisschool 
De Westhoek in 2e Exloërmond. Afgelopen vrijdag konden belangstellenden 
alvast kennismaken met ‘NiNi’ en met eigenaar Nina Nieuwenweg. ‘Het was 
echt heel erg druk, boven verwachting zelfs’, blikt Nieuwenweg terug. ‘Natuurlijk 
had ik zelf  ook mensen uitgenodigd, ik heb gelukkig ook veel mensen gezien en 
gesproken die echt op zoek waren naar opvang.’

Prachtige kans
‘NiNi’ is het eerste eigen bedrijf  van Nieuwenweg. ‘Ik heb wel al heel erg veel ervaring in 
de kinderopvang’, vertelt ze. ‘Iets voor mezelf  beginnen, het is iets dat ik eigenlijk altijd al 
gewild heb. Deze prachtige kans deed zich en die heb ik met beide handen aangegrepen’, 
zegt Nina, die afkomstig is uit Valthermond maar tegenwoordig in Holwierde woonachtig 
is.

Eigen tempo
‘NiNi’ is een kleinschalige opvang. ‘Ik heb een duidelijke visie en denk dat juist het 
kleinschalige onze kracht is. Natuurlijk zou het in de toekomst leuk zijn om meer 
vestigingen in de regio te hebben. Ik wil echter geen grote organisatie worden. Die zijn er 
al meer dan genoeg.’ Bij ‘NiNi’’ wordt gewerkt in verticale groepen. ‘Kinderen kunnen bij 
‘NiNi’ genieten en zich ontwikkelen in hun eigen tempo.’ 
Meer informatie? Bel dan 
met Nina Nieuwenweg: 
06-13537572. Mailen 
kan ook: 
kinderdagverblijfNiNi@
outlook.com. 
(Week in Week Uit/
Vincent Muskee)

Onderhoud aan brug Kalmoes in
Nieuw-Buinen
We gaan de brug van de Kalmoes in Nieuw-Buinen onderhouden. We gaan de liggers, 
dekplanken en de leuningen vervangen. Firma Vegter Waterbouw uit Veendam voert 
de werkzaamheden uit.

Lees verder op pagina 2.

Gemeente Borger-Odoorn 
bereidt zich voor op 
langduriger opvang van 
vluchtelingen
 
De gemeente neemt een nieuwe opvanglocatie voor 
vluchtelingen in gebruik in Odoorn. Vijf  appartementen 
in appartementencomplex De Brinken aan de Boshof  
in Odoorn en de bijbehorende vrijstaande woning, 
bieden ruimte aan ongeveer 22 vluchtelingen. Enkele 
appartementen worden vanaf  begin februari ingezet als 
tijdelijke overloop voor de vluchtelingen die nu nog in 
de crisisnoodopvang in Drouwenerveen verblijven. Deze 
opvanglocatie sluit volgens planning op 7 februari a.s.

Lees verder op pagina 7.

Adverteren?
Bel 0599 - 61 33 36

Met TravelXL naar de 
Musical Soldaat van Oranje!
Soldaat van Oranje De Musical loopt ondertussen al 
meer dan 12,5 jaar en vanuit Borger en Rolde hebben 
we deze prachtige voorstelling inmiddels al drie keer 
bezocht. Zo’n 240 klanten hebben ervaren hoe mooi en 
indrukwekkend de voorstelling gemaakt is en uitgevoerd 
wordt.

Lees verder op pagina 9.

PvdA afdeling Borger-
Odoorn Verkiezing 
Vrijwilliger van 2022
De jury, bestaande uit Yannick Olij, Jenine Bijker 
en Merel Zwiep hebben uit de vele kandidaten 3 
genomineerden gekozen. De inwoners van de gemeente 
Borger-Odoorn en daar buiten kunnen tot 9 februari a.s. 
de meest gewaardeerde vrijwilliger  van 2022 kiezen. Op 
zaterdag 11 februari a.s. worden de winnaar en de andere 
genomineerden in het zonnetje gezet. De PvdA Borger-
Odoorn dankt de bewoners die kandidaten ingezonden 
hebben. Het bestuur en de fractie wensen de vele 
vrijwilligers  die in de gemeente voor jong en oud aan het 
werk zijn veel plezier en waardering.

Lees verder op pagina 15.
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Ophaaldagen oud papier

’ Op dinsdag 24 januari wordt oud papier  
 opgehaald in Zandberg. 

’ Op zaterdag 28 januari wordt oud papier  
 opgehaald in Buinerveen, Nieuw-Buinen  
 (Buinerveen tot Mondenweg), Bronneger,  
 Bronnegerveen, Drouwenermond, 
 Drouwen, Ees, 1e Exloërmond, 
 2e Exloërmond en Exloërveen.

’ Op zaterdag 4 februari wordt oud papier  
 opgehaald in Odoorn en Valthe.

% www.borger-odoorn.nl/afval

Gemeenteberichten Borger-Odoorn

Week 5 | 2023

% 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 

Lees verder op pagina 4  %

Vergadering gemeenteraad
▶ Oriënterende  raadsvergadering 

donderdag 9 februari, 19.00 uur,
 gemeentehuis Exloo

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

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

% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

Weten wanneer 
uw container 
wordt geleegd?

Download de AfvalWijzer app.
Of ga naar www.mijnafvalwijzer.nl.

% www.mijnafvalwijzer.nl

%

Weten wanneer uw container wordt geleegd? 
Gebruik de afvalwijzer! 
Op de website www.mijnafvalwijzer.nl staat op welke dagen wij uw afval inzamelen. 
Ook kunt u hier uw afvalgegevens bekijken. AfvalWijzer hee�  een app voor uw smart-
phone of tablet. Hiermee hee�  u uw persoonlijke afvalinformatie altijd bij de hand! 

Hoe werkt het?
▶ Ga naar de Google Play Store, de Appstore of de Windows Store, zoek op   
 ‘afvalwijzer’ en download de app van Addcomm; 
▶ Of ga naar de website www.mijnafvalwijzer.nl. U kunt ook de QR code scannen; 
▶ Vul uw postcode en huisnummer in. U krijgt een overzicht van de dagen 
 waarop uw container wordt geleegd; 
▶ Stel waarschuwingsberichten in. U krijgt dan een dag voor de 
 leging een bericht welke container u de volgende dag aan de 
 weg moet zetten; 
▶ Downloaden of printen? Klik op de PDF-knop op de website 
 om de afvalkalender op te slaan of te printen.

%

Onderhoud aan brug Kalmoes in Nieuw-Buinen
We gaan de brug van de Kalmoes in Nieuw-Buinen onderhouden. We gaan de 
liggers, dekplanken en de leuningen vervangen. Firma Vegter Waterbouw uit 
Veendam voert de werkzaamheden uit. 

Planning
We beginnen woensdag 
8 februari en zijn bezig tot 
vrijdag 10 februari. 
De brug richting park kan 
dan niet gebruikt worden.

Vragen  
Voor vragen kunt u 
contact opnemen met 
de heer R. van der Laan 
van de gemeente 
Borger-Odoorn, te bereiken 
via T 14 0591.

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

Hee�  u geen internettoegang? Neem 
dan contact met ons op via T 14 0591 en geef uw 
postcode en huisnummer door. Wij sturen dan 
uw persoonlijke afvalkalender naar u op.

%

Zet uw container 
met gesloten deksel 
aan de weg

Bij het legen van de containers treft 
onze afvalinzamelaar regelmatig 
containers aan met open deksel. Let 
erop dat u de container met gesloten 
deksel aanbiedt. De container mag niet 
uitpuilen. Dit kan onbedoeld leiden tot 
vervuiling van de omgeving.

De twee middelste containers worden goed aangeboden.

%

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 één van de locatiemanagers. 
 U wordt doorverbonden of u wordt 
 teruggebeld. 

▶ Kleding: kleding die nog een ronde 
 mee  kan, zonder vlekken, kunt u 
 inbrengen bij de Smidswal, Hoofdstraat 
 58C in Exloo. Maak hiervoor een afspraak 
 met één van de locatiemanagers.

Oekraïense vluchtelingen Locatiemanager

Vakantiepark Capfun Fruithof Klijndijk Mirjam ten Brink

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

5 Appartementen De Brinken en woning Mirjam ten Brink / Jaap Kuiper

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)

12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo Paul Dalhuisen 

Camping Exloo Mirjam ten Brink 

25 Graden Noord Drouwenerveen Paul Dalhuisen 

Uw hulp of spullen aanbieden:

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

▶ 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 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 type uw boodschap.

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

%

Bladbakken worden
geleegd
Vanaf  30 januari beginnen we met 
het legen van bladbakken. Dit duurt 
tot ongeveer eind februari.
Om het blad op te kunnen halen, 
breken we de bladbakken die er nog 
omheen staan af. Deze leggen we dan 
afgebroken aan de kant. We halen alleen 
blad op. Kerstbomen en ander tuinafval 
kunt u gratis naar de gemeentewerf  
brengen in 2e Exloërmond.
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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:
Bruna Borger, Spar Exloo
Coop Odoorn - Jumbo Gieten - 
Total Nieuw-Buinen - Dagwinkel 
Gasselternijveen - Van Klinken 
Supermarkt Valthermond. Ook 
zullen we het gemeentehuis in Ex-
loo en het gemeentehuis in Gieten 
wekelijks voorzien van Week in 
Week uit.
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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

Prijswinnaars Kerstpuzzel Week in Week 
uit bekend
In de Kerstspecial van de Week in Week uit stond een Kerstpuzzel. Wanneer men 
de juiste oplossing instuurde, konden zij kans maken op een mooie geldprijs. De 
oplossing van de Kerstpuzzel luidde als volgt: “Wij wensen u veel gezelligheid met uw 
dierbaren tijdens de feestdagen en een fijn 2023 toe.”

Uit de vele inzendingen zijn de volgende 
mensen in de prijzen gevallen:
3e prijs:  M. Brunen uit Zandberg
2e prijs:  E. Knopper uit Nieuw-Buinen
1e prijs:  G. van Boven uit Gasselte

De prijswinnaars hebben persoonlijk bericht 
gehad en wij wensen iedereen veel plezier met 
hun gewonnen geldbedrag.

Al 33 jaar actief voor vv Nieuw Buinen
Supervrijwilliger Hinny Fransen in het 
zonnetje gezet

Je hebt vrijwilligers en je hebt Hinny Fransen (78). Al meer dan 33 jaar zet ze zich met 
hart en ziel in voor voetbalvereniging Nieuw Buinen. Tijdens de sportverkiezing van 
de gemeente Borger-Odoorn werd ze daarom volkomen terecht extra in het zonnetje 
gezet.

Judo, gymnastiek en voetbal
‘Ik ben ooit begonnen bij de poort. Kaartjes 
verkopen en controleren. Vervolgens 
heb ik heel erg veel verschillende dingen 
gedaan. Ik heb eten gemaakt tijdens het 
Pinkstertoernooi, ik heb de beveiliging tijdens 
dat toernooi gedaan en sta ondertussen al 
weer jarenlang in de kantine. Op dinsdag 
en donderdag sta ik er altijd, en op de 
wedstrijddag vanaf  de tweede helft. Ik 
verkoop dan namelijk eerst nog kaartjes’, zegt 
Hinny, een sportvrouw in hart en nieren. Zo 
was ze een meer dan verdienstelijk judoka en 
deed ze jarenlang aan gymnastiek. ‘ Ik heb 
meer dan 35 jaar aan judo gedaan en heb de 
zwarte band. Toen ik 65 werd, ben ik gestopt. 
Dat wil overigens niet zeggen dat ik nu niets 
meer aan sport doe hoor. Want ik bezoek nog 
trouw twee keer per week de sportschool.’

Minder ‘eigen baas’
Hoewel de werkzaamheden echt wel een 
keer  minder prettig verliepen bij Nieuw 
Buinen, piekert ze er niet over om te stoppen. 
‘Het is de onvoorwaardelijke liefde voor de 
vereniging. De voetballers zie ik als ‘mijn 
jongens’ en zo lang ik kan, blijf  ik me met 

hart en ziel inzetten voor deze club. In goede 
en in slechte tijden dus. Natuurlijk is het de 
laatste jaren bepaald niet altijd leuk geweest. 
Misschien moeten we stoppen met ‘eigen 
baas’ spelen en moeten we wat meer respect 
voor elkaar leren opbrengen. Dat brengt 
ons als vereniging echt verder. Weet je waar 
ik overigens heel erg blij mee ben? Dat je 
tegenwoordig alleen met de pin kunt betalen 
in de kantine. Dat vind ik echt super. Als 
kantinemedewerker heb je geen gedoe meer 
met contant geld en bovendien is het ook 
gewoon veel veiliger allemaal.’

Prachtige avond
Hinny wist overigens niet dat ze door de 
gemeente Borger-Odoorn in het zonnetje 
werd gezet. ‘Ze vroegen me of  ik mee wilde 
naar de sportverkiezing. Dat leek me leuk, ik 
was daar nog nooit bij geweest. Ik was dan 
ook met stomheid geslagen dat ik zelf  in 
het zonnetje werd gezet.’ Als dank voor haar 
werkzaamheden kreeg ze van de gemeente 
Borger-Odoorn een prachtig boeket bloemen. 
‘Het was in elk geval een prachtige avond’, 
besluit Hinny. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

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

Ophaaldagen oud papier

’ Op dinsdag 24 januari wordt oud papier  
 opgehaald in Zandberg. 

’ Op zaterdag 28 januari wordt oud papier  
 opgehaald in Buinerveen, Nieuw-Buinen  
 (Buinerveen tot Mondenweg), Bronneger,  
 Bronnegerveen, Drouwenermond, 
 Drouwen, Ees, 1e Exloërmond, 
 2e Exloërmond en Exloërveen.

’ Op zaterdag 4 februari wordt oud papier  
 opgehaald in Odoorn en Valthe.

% www.borger-odoorn.nl/afval

Gemeenteberichten Borger-Odoorn
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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 

Lees verder op pagina 4  %

Vergadering gemeenteraad
▶ Oriënterende  raadsvergadering 

donderdag 9 februari, 19.00 uur,
 gemeentehuis Exloo

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

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

% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

Weten wanneer 
uw container 
wordt geleegd?

Download de AfvalWijzer app.
Of ga naar www.mijnafvalwijzer.nl.

% www.mijnafvalwijzer.nl

%

Weten wanneer uw container wordt geleegd? 
Gebruik de afvalwijzer! 
Op de website www.mijnafvalwijzer.nl staat op welke dagen wij uw afval inzamelen. 
Ook kunt u hier uw afvalgegevens bekijken. AfvalWijzer hee�  een app voor uw smart-
phone of tablet. Hiermee hee�  u uw persoonlijke afvalinformatie altijd bij de hand! 

Hoe werkt het?
▶ Ga naar de Google Play Store, de Appstore of de Windows Store, zoek op   
 ‘afvalwijzer’ en download de app van Addcomm; 
▶ Of ga naar de website www.mijnafvalwijzer.nl. U kunt ook de QR code scannen; 
▶ Vul uw postcode en huisnummer in. U krijgt een overzicht van de dagen 
 waarop uw container wordt geleegd; 
▶ Stel waarschuwingsberichten in. U krijgt dan een dag voor de 
 leging een bericht welke container u de volgende dag aan de 
 weg moet zetten; 
▶ Downloaden of printen? Klik op de PDF-knop op de website 
 om de afvalkalender op te slaan of te printen.

%

Onderhoud aan brug Kalmoes in Nieuw-Buinen
We gaan de brug van de Kalmoes in Nieuw-Buinen onderhouden. We gaan de 
liggers, dekplanken en de leuningen vervangen. Firma Vegter Waterbouw uit 
Veendam voert de werkzaamheden uit. 

Planning
We beginnen woensdag 
8 februari en zijn bezig tot 
vrijdag 10 februari. 
De brug richting park kan 
dan niet gebruikt worden.

Vragen  
Voor vragen kunt u 
contact opnemen met 
de heer R. van der Laan 
van de gemeente 
Borger-Odoorn, te bereiken 
via T 14 0591.

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

Hee�  u geen internettoegang? Neem 
dan contact met ons op via T 14 0591 en geef uw 
postcode en huisnummer door. Wij sturen dan 
uw persoonlijke afvalkalender naar u op.

%

Zet uw container 
met gesloten deksel 
aan de weg

Bij het legen van de containers treft 
onze afvalinzamelaar regelmatig 
containers aan met open deksel. Let 
erop dat u de container met gesloten 
deksel aanbiedt. De container mag niet 
uitpuilen. Dit kan onbedoeld leiden tot 
vervuiling van de omgeving.

De twee middelste containers worden goed aangeboden.

%

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 één van de locatiemanagers. 
 U wordt doorverbonden of u wordt 
 teruggebeld. 

▶ Kleding: kleding die nog een ronde 
 mee  kan, zonder vlekken, kunt u 
 inbrengen bij de Smidswal, Hoofdstraat 
 58C in Exloo. Maak hiervoor een afspraak 
 met één van de locatiemanagers.

Oekraïense vluchtelingen Locatiemanager

Vakantiepark Capfun Fruithof Klijndijk Mirjam ten Brink

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

5 Appartementen De Brinken en woning Mirjam ten Brink / Jaap Kuiper

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)

12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo Paul Dalhuisen 

Camping Exloo Mirjam ten Brink 

25 Graden Noord Drouwenerveen Paul Dalhuisen 

Uw hulp of spullen aanbieden:

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

▶ 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 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 type uw boodschap.

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

%

Bladbakken worden
geleegd
Vanaf  30 januari beginnen we met 
het legen van bladbakken. Dit duurt 
tot ongeveer eind februari.
Om het blad op te kunnen halen, 
breken we de bladbakken die er nog 
omheen staan af. Deze leggen we dan 
afgebroken aan de kant. We halen alleen 
blad op. Kerstbomen en ander tuinafval 
kunt u gratis naar de gemeentewerf  
brengen in 2e Exloërmond.

Foto: Harrie Meiringh
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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.

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

Berichten over uw buurt

%

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

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

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

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

WEEK 4
’ 30-01-2023, Borger
 Drouwenerstraat 2, het verlagen van de stoep 
 in verband met het herstellen van de uitrit 

(aanvraag) 
’ 30-01-2023, Borger
 De Hilde 33, het realiseren van een uitbouw 
 achter de woning (aanvraag) 
’ 30-01-2023, gemeente Borger-Odoorn
 diverse locaties, het plaatsen van extra 
 verkiezingsborden voor een periode van 
 2 maanden (aanvraag) 
’ 30-01-2023, Nieuw-Buinen
 Parklaan 73, 75, 77 en 79 en Ranonkel 1, 3, 5 
 en 7, het aanleggen van een uitrit (aanvraag) 
’ 27-01-2023, Drouwen
 Gasselterstraat 7, het bouwen van een 
 berging (verleend) 
’ 27-01-2023, Valthermond
 Noorderdiep 68, het oprichten van een 
 twee-onder-één-kapwoning 

(verlenging beslistermijn) 
’ 27-01-2023, 1e Exloërmond
 1e Exloërmond 3, het tijdelijk opslaan van 
 zand in een depot (verleend)
’ 27-01-2023, Klijndijk
 Hoofdweg 77, het plaatsen van 26 zonne-
 panelen in veldopstelling 

(verlenging beslistermijn) 
’ 27-01-2023, 1e Exloërmond
 1e Exloërmond 56G, het kandelaberen van  
 twee lindebomen (verleend) 
’ 27-01-2023, 1e Exloërmond
 1e Exloërmond 36, het tijdelijk opvangen van  
 asielzoekers in een chalet (aanvraag) 
’ 27-01-2023, 1e Exloërmond

1e Exloërmond 119, het starten van een 
 pedicuresalon aan huis (verleend) 
’ 26-01-2023, Nieuw-Buinen
 Noorderdiep 19 (achter, kadastrale sectie R  
 1976), het kappen van een zieke boom 

(aanvraag) 

’ 26-01-2023, Valthermond
 Zuiderdiep 478, het afwijken van het 
 bestemmingsplan voor de duur van tien jaar 
 ten behoeve van het tweejaarlijks 
 organiseren van een fair (aanvraag) 
’ 26-01-2023, Valthermond
 Valtherweg 27A, het organiseren van de Wollig 
 Landleven Fair op 26 februari 2023 (verleend)
’ 26-01-2023, Borger
 Hoofdstraat 61C, Evenement Jaarmarkt met  
 Vlomarkt 16-09-2023 te Borger, Z2023-001439  

(aanvraag)
’ 26-01-2023, Valthermond
 Noorderdiep (gedeeltelijk), Jaarmarkt   
 Valthermond, Z2023-001560 (aanvraag)
’ 26-01-2023, Aanwijzingsbesluit toezicht-
 houders Alcoholwet gemeente Borger-Odoorn
’ 26-01-2023, Odoornerveen
 Achterweg 30, het bouwen van een 
 opslagloods (verleend) 
’ 26-01-2023, Borger
 Torenlaan en Plein, Vakantiemarkten 
 (braderie en vlomarkt) op diverse data in  
 2023 te Borger, Z2023-001432 (aanvraag)
’ 25-01-2023, 2e Exloërmond
 Exloërkijl-Zuid 36, melding Activiteitenbesluit  

(geaccepteerd)
’ 25-01-2023, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 2e Exloërmond, Zuiderdiep 387, het aan-
 leggen van een camperovernachtingsplaats
’ 24-01-2023, Aanvraag omgevingsvergunning:
 Borger, Torenes 74, het uitbreiden van de  
 woning
’ 24-01-2023, Exloo
 Zuiderhoofdstraat 4a, het vieren van het in 
 het gebruik nemen van Het Gebint op 12 mei 
 2023, Z2023-000254 (aanvraag)
’ 24-01-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Bronneger, Dorpsstraat 6, het plaatsen van 
 dertig zonnepanelen in een grondopstelling

’ 24-01-2023, Valthe
 Hoofdstraat 22, het organiseren van Boeren 
 Burger en Buitenfair in 't Gras op 4 juni 2023  
 te Valthe, Z2023-001425 (aanvraag)
’ 24-01-2023, Klijndijk
 Melkweg 2, melding Activiteitenbesluit 

(geaccepteerd)
’ 24-01-2023, Verleende omgevings-
 vergunning: 2e Exloërmond, Anne de Vries-
 straat en Jan Fabriciusstraat (kadastrale sectie 
 N 2769 en N 2067), het kappen van meerdere 
 bomen
’ 24-01-2023, Verleende omgevings-
 vergunning: Klijndijk, Klijnstraat 2, het 
 plaatsen van een dakkapel
’ 23-01-2023, Verleende omgevings-
 vergunning: Buinerveen, Noorderstraat 25,  
 het starten van een Bed & Breakfast
’ 23-01-2023, Verleende omgevings-
 vergunning: 2e Exloërmond, Harm Tiesing-
 straat 74, het plaatsen van een tijdelijke unit 
 t.b.v. kinderdagverblijf bij CBS De Wegwijzer
’ 23-01-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Drouwenermond, Zuiderdiep 30A, het 
 bouwen van een schuur voor opslag 
 agrarische producten
’ 23-01-2023, Verleende omgevings-
 vergunning: Ellertshaar, Ellertsweg 9, het 
 bouwen van een centrumgebouw inclusief 
 keuken voor de camping
’ 23-01-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Borger, Graanspieker 11, het aanleggen van 
 een uitrit
’ 23-01-2023, Verleende omgevings-
 vergunning: diverse locaties binnen de 
 gemeente Borger-Odoorn, het kappen van 
 diverse bomen met gebreken en 
 aantastingen       $

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

Evenementenkalender
Weten welke evenementen gepland 
staan in Borger-Odoorn? In het overzicht 
op onze website ziet u welk evenement wan-
neer plaatsvindt en hoe het zit 
met de vergunning. Meer informatie: 

% www.borger-odoorn.nl/evenementen

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

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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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 
Tandartsen Borger/Rolde/Gieten/
Gasselte/ Schoonoord/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, 
www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang 
Westeresstraat): Meer info op:  
vrijebaptistengemeenteborger.nl

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
Mevr. DeP/de Kruijf.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. Mw. L. Roersma.

Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, 
Drentse Poort 24a. Meer info:  
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan: 
09.30 uur: ds. v.d. Peppel.
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 12 
februari, aanvang 10.00 uur
Voorganger: Helene Westerik                 
Organist: Marjan Doornbos
Zie 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 (HA) Nieuw-Weerdinge.

Valthermond
Baptisten Gemeente: Werner Pflaum.
Protestantse gemeente, 10.00 uur: ds. 
A. van Elten (HA) Nieuw-Weerdinge.

Gieten
Protestantse gemeente.
R.K. Statie Gieten.

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Zondag 5 februari, 9.30 
uur, Woord- en Communieviering, 
celebr. Diaken S.J. Hof. Woensdag 8 
februari, 9.00 uur, Eucharistieviering, 
celebr. Pastoor J.E.B. Deuling.

Musselkanaal
H.Anthonius van Padua kerk
Sluisstraat 78, 9581 JD Voor
Eucharistievieringen zie
anthoniusparochiemusselkanaal.nl
Baptistengemeente Jabes.

Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal 
Noord, Dienst 10.00 uur,  
Spreker ds. Anne de Vries
Te volgen via you tube livestream 
onder baptistenstadskanaal.
Hervormde gemeente, Oosterkade-
kerk, 9.30 u. ds. M.F van Binnendijk 
viering van het Heilig Avondmaal.
19.00 u. ds. M. F. van Binnendijk 
voortzetting van het Heilig Avondmaal 
en dankzegging.

Wielervereniging Borger organiseerde weer de 
Hondsrug MTB-tocht

Afgelopen zondag organiseerde de Wielervereniging Borger weer haar 
jaarlijkse Hondsrug MTB-tocht over 25 en 50 kilometer. De organisatie 
had er ook nu weer voor gezorgd dat de routes erg uitdagend en 
mooi waren. Aan deelnemers had men niet te klagen, want ongeveer 
zeshonderd mensen schreven zich ervoor in. En dus was het een 
drukte van belang bij en rondom de startlocatie, namelijk vakantiepark 
Hunzedal.

Om 9.00 uur kon er worden gestart, 
maar de eerste fanatiekelingen 
stonden een half  uur eerder al klaar 
om aan hun uitdaging te beginnen. 
De een deed het in rustig tempo, 
de ander ging hard en wilde zo snel 
mogelijk terug zijn. Er was voor 
ieder wat wils met klimmetjes, brede 
zandpaden, maar ook single-tracks. 

De routes gingen door de bossen 
rondom Borger, Ees, Exloo en 
Odoorn en waren er tijdens de langste 
afstand twee verzorgingsposten.

De organisatie was erg blij dat het 
evenement na twee jaar afwezigheid 
weer plaats kon vinden. “Een 
prachtige en overweldigende 

opkomst en heerlijk fietsweer. En 
bij deze ook gelijk grote dank aan de 
sponsoren voor deze tocht en de vele 
vrijwilligers die hard hebben gewerkt 
om deze dag succesvol te maken. Van 
de deelnemers niks dan lof  over de 
route, verzorging onderweg en alles 
daaromheen.”

Men is van plan de toertocht volgend 
jaar weer te laten plaatsvinden en 
wil men mogelijk ook weer de 
jaarlijkse toertocht voor wielrenners 
organiseren. (Week in Week uit / Gerry 
Grave)

Toneelvereniging Nut en Genoegen uit Exloo
“Heerlijk om weer op het podium te staan”
Na twee jaar afwezigheid stonden 
de spelers van Toneelvereniging 
Nut en Genoegen uit Exloo 
vrijdag en zaterdag weer op de 
planken. Dit deden ze in zaal 
Bussemaker in het dorp. Ze 
speelden het stuk Huize Victoria 
van H. De Vries. Het stuk gaat 
over Loeks Bartelds en Bart 
Veldkamp twee vrijgezellen. Loeks 
probeert via een huwelijksbureau 
aan een vrouw te komen. Als Bart 
Veldkamp en zijn zuster Jannao, 
die buren zijn en ook vrijgezel 
daarachter komen lijkt hen dat niet 
zo’n gek idee. De dames komen, 
maar of  ze voor de heren komen 
of  het geld dat is afwachten.

Vanaf  de eerste dinsdag in september 
hebben de spelers wekelijks 
gerepeteerd onder de bezielende 
leiding van regisseur Kees van 
Wijngaarden. De spelers stonden na 
twee jaar weer met veel enthousiasme 
op het podium en was het publiek 
zo mogelijk nog enthousiaster.  Het 
publiek was volgens Ciska Grootjans 
van de toneelvereniging laaiend 
enthousiast. “Het stuk zit erg goed 
in elkaar en de spelers konden 

de verschillende types fantastisch 
neerzetten. Heerlijk om weer op 
het podium te staan, het publiek 
te vermaken, de vele lachsalvo's te 
horen en het applaus in ontvangst 
te nemen na afloop. Na afloop was 
er een verloting met mooie prijzen 
beschikbaar gesteld door vele 
ondernemers in en om Exloo. We 
kijken terug op twee mooie avonden 
waarbij er zaterdagavond live muziek 

was van Wimjan Eikens en nu kijken 
we uit naar het komend weekend voor 
de volgende twee voorstellingen”.

De volgende twee voorstelling zijn 
3 en 4 februari hiervoor zijn alleen 
voor de vrijdag nog enkele kaarten 
beschikbaar. Deze kunt u bestellen 
door te bellen met 06 27 88 50 75. 
(Week in Week uit/Martin Zaagman)
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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.

’ Bent u het niet eens met een besluit? Kijk dan op www.borger-odoorn.nl/bezwaar.
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WEEK 4
’ 30-01-2023, Borger
 Drouwenerstraat 2, het verlagen van de stoep 
 in verband met het herstellen van de uitrit 

(aanvraag) 
’ 30-01-2023, Borger
 De Hilde 33, het realiseren van een uitbouw 
 achter de woning (aanvraag) 
’ 30-01-2023, gemeente Borger-Odoorn
 diverse locaties, het plaatsen van extra 
 verkiezingsborden voor een periode van 
 2 maanden (aanvraag) 
’ 30-01-2023, Nieuw-Buinen
 Parklaan 73, 75, 77 en 79 en Ranonkel 1, 3, 5 
 en 7, het aanleggen van een uitrit (aanvraag) 
’ 27-01-2023, Drouwen
 Gasselterstraat 7, het bouwen van een 
 berging (verleend) 
’ 27-01-2023, Valthermond
 Noorderdiep 68, het oprichten van een 
 twee-onder-één-kapwoning 

(verlenging beslistermijn) 
’ 27-01-2023, 1e Exloërmond
 1e Exloërmond 3, het tijdelijk opslaan van 
 zand in een depot (verleend)
’ 27-01-2023, Klijndijk
 Hoofdweg 77, het plaatsen van 26 zonne-
 panelen in veldopstelling 

(verlenging beslistermijn) 
’ 27-01-2023, 1e Exloërmond
 1e Exloërmond 56G, het kandelaberen van  
 twee lindebomen (verleend) 
’ 27-01-2023, 1e Exloërmond
 1e Exloërmond 36, het tijdelijk opvangen van  
 asielzoekers in een chalet (aanvraag) 
’ 27-01-2023, 1e Exloërmond

1e Exloërmond 119, het starten van een 
 pedicuresalon aan huis (verleend) 
’ 26-01-2023, Nieuw-Buinen
 Noorderdiep 19 (achter, kadastrale sectie R  
 1976), het kappen van een zieke boom 

(aanvraag) 

’ 26-01-2023, Valthermond
 Zuiderdiep 478, het afwijken van het 
 bestemmingsplan voor de duur van tien jaar 
 ten behoeve van het tweejaarlijks 
 organiseren van een fair (aanvraag) 
’ 26-01-2023, Valthermond
 Valtherweg 27A, het organiseren van de Wollig 
 Landleven Fair op 26 februari 2023 (verleend)
’ 26-01-2023, Borger
 Hoofdstraat 61C, Evenement Jaarmarkt met  
 Vlomarkt 16-09-2023 te Borger, Z2023-001439  

(aanvraag)
’ 26-01-2023, Valthermond
 Noorderdiep (gedeeltelijk), Jaarmarkt   
 Valthermond, Z2023-001560 (aanvraag)
’ 26-01-2023, Aanwijzingsbesluit toezicht-
 houders Alcoholwet gemeente Borger-Odoorn
’ 26-01-2023, Odoornerveen
 Achterweg 30, het bouwen van een 
 opslagloods (verleend) 
’ 26-01-2023, Borger
 Torenlaan en Plein, Vakantiemarkten 
 (braderie en vlomarkt) op diverse data in  
 2023 te Borger, Z2023-001432 (aanvraag)
’ 25-01-2023, 2e Exloërmond
 Exloërkijl-Zuid 36, melding Activiteitenbesluit  

(geaccepteerd)
’ 25-01-2023, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 2e Exloërmond, Zuiderdiep 387, het aan-
 leggen van een camperovernachtingsplaats
’ 24-01-2023, Aanvraag omgevingsvergunning:
 Borger, Torenes 74, het uitbreiden van de  
 woning
’ 24-01-2023, Exloo
 Zuiderhoofdstraat 4a, het vieren van het in 
 het gebruik nemen van Het Gebint op 12 mei 
 2023, Z2023-000254 (aanvraag)
’ 24-01-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Bronneger, Dorpsstraat 6, het plaatsen van 
 dertig zonnepanelen in een grondopstelling

’ 24-01-2023, Valthe
 Hoofdstraat 22, het organiseren van Boeren 
 Burger en Buitenfair in 't Gras op 4 juni 2023  
 te Valthe, Z2023-001425 (aanvraag)
’ 24-01-2023, Klijndijk
 Melkweg 2, melding Activiteitenbesluit 

(geaccepteerd)
’ 24-01-2023, Verleende omgevings-
 vergunning: 2e Exloërmond, Anne de Vries-
 straat en Jan Fabriciusstraat (kadastrale sectie 
 N 2769 en N 2067), het kappen van meerdere 
 bomen
’ 24-01-2023, Verleende omgevings-
 vergunning: Klijndijk, Klijnstraat 2, het 
 plaatsen van een dakkapel
’ 23-01-2023, Verleende omgevings-
 vergunning: Buinerveen, Noorderstraat 25,  
 het starten van een Bed & Breakfast
’ 23-01-2023, Verleende omgevings-
 vergunning: 2e Exloërmond, Harm Tiesing-
 straat 74, het plaatsen van een tijdelijke unit 
 t.b.v. kinderdagverblijf bij CBS De Wegwijzer
’ 23-01-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Drouwenermond, Zuiderdiep 30A, het 
 bouwen van een schuur voor opslag 
 agrarische producten
’ 23-01-2023, Verleende omgevings-
 vergunning: Ellertshaar, Ellertsweg 9, het 
 bouwen van een centrumgebouw inclusief 
 keuken voor de camping
’ 23-01-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Borger, Graanspieker 11, het aanleggen van 
 een uitrit
’ 23-01-2023, Verleende omgevings-
 vergunning: diverse locaties binnen de 
 gemeente Borger-Odoorn, het kappen van 
 diverse bomen met gebreken en 
 aantastingen       $

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

Evenementenkalender
Weten welke evenementen gepland 
staan in Borger-Odoorn? In het overzicht 
op onze website ziet u welk evenement wan-
neer plaatsvindt en hoe het zit 
met de vergunning. Meer informatie: 

% www.borger-odoorn.nl/evenementen

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

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

% www.borger-odoorn.nl/afspraak
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Hoofdstraat 98, 7872 PL Valthe. T. 0591 547 452
info@levensechtleren.com  |  www.hetperron-valthe.nl
Van donderdag t/m maandag geopend. Zie www.hetperron-valthe.nl voor de openingstijden.

3 gangen
verrassings

menu

ALTIJD

GRAND CAFÉ
ROCK & ROLL

mONDAY

YEAH!

Restaurant!

FEESTEN
PARTIJEN

ZAALGEBRUIK

PARTY

Enjoy � e music!

Van donderdag tot en met zondag. 
Voor € 29,50 wordt u verwelkomd 
met een amuse gevolgd door een 
voor-, hoofd- en nagerecht.

Van donderdag tot en met maandag 
geopend voor iedereen. Een krantje 
lezen onder het genot van een kopje 
verse koffi e of liever één van onze 
vele speciaalbieren van de tap proeven, 
het kan allemaal. Uiteraard hebben we 
ook een lunchkaart en plate-menu. 
Elke maandagavond is er livemuziek
in de kroeg. Een open sessie waarbij 
iedereen mee mag spelen of zingen.

Onze dinerzaal of kroeg wordt regelmatig 
omgetoverd tot feestgelegenheid. Van bruiloften 
tot jubilea en van recepties tot bedrijfsfeesten, 
wij verzorgen een middag/avond op maat 
zoals u dat wenst. LET OP: alles is mogelijk!

RESERVEER
0591 547 452
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Gemeente Borger-Odoorn bereidt 
zich voor op langduriger opvang van 
vluchtelingen
 
De gemeente neemt een nieuwe opvanglocatie voor vluchtelingen in gebruik 
in Odoorn. Vijf  appartementen in appartementencomplex De Brinken aan 
de Boshof  in Odoorn en de bijbehorende vrijstaande woning, bieden ruimte 
aan ongeveer 22 vluchtelingen. Enkele appartementen worden vanaf  begin 
februari ingezet als tijdelijke overloop voor de vluchtelingen die nu nog in de 
crisisnoodopvang in Drouwenerveen verblijven. Deze opvanglocatie sluit volgens 
planning op 7 februari a.s.
 
Oekraïners verhuizen vanaf  maart naar opvanglocatie Odoorn
Ook enkele opvanglocaties voor Oekraïners sluiten binnenkort vanwege de start van 
het toeristenseizoen. Een aantal Oekraïense vluchtelingen die nu nog verblijven in 
vakantiepark Capfun Fruithof  in Klijndijk en in de Oringer Stee in Odoorn, verhuizen de 
komende maanden naar de nieuwe opvanglocatie aan de Boshof  in Odoorn.
 
Wethouder Bernard Jansen
“Wij zijn ons er van bewust dat de druk op de vluchtelingenopvang de komende tijd nog 
groot blijft. Daarom zoeken wij naar mogelijkheden om kleinschalige opvanglocaties 
in te kunnen richten voor vluchtelingen. Zowel de kortdurende opvang via de 
crisisnoodopvang als de langduriger opvang van Oekraïners houden onze aandacht. 
Gezien de nog steeds voortdurende oorlog, verwachten wij dat er voorlopig nog opvang 
nodig blijft voor vluchtelingen uit Oekraïne. We onderzoeken diverse opties voor 
opvang in de hele gemeente, zodat we zeker tot maart 2024 aan de vraag kunnen blijven 
voldoen.”
 
De inwoners van Odoorn zijn maandagavond 23 januari jl. tijdens een 
informatiebijeenkomst door burgemeester Jan Seton en wethouder Bernard Jansen 
bijgepraat over de opvang in Odoorn.

Cheque van 100.000 euro voor 
De Bosrand in Ellertshaar

Martijn Huisman en Naduah Bervoets van recreatiepark De Bosrand in 
Ellertshaar hebben vrijdag een cheque van 100.000 euro ontvangen. De cheque 
is een subsidie vanuit het REX programma van Vitale Vakantieparken Drenthe 
(VVP). Het Recreatie Excellentie Programma (REX) is opgericht om ambitieuze 
ondernemers te stimuleren om tot de top van de vakantieparken te behoren.

Henk Brink, gedeputeerde provincie Drenthe en lid van de stuurgroep van Vitale 
Vakantieparken Drenthe kwam samen met wethouder Jeroen Hartsuiker van de gemeente 
Borger-Odoorn de subsidie persoonlijk overhandigen in de vorm van een symbolische 
cheque. Tijdens de uitreiking waren ook andere ondernemers uit de gemeente Borger-
Odoorn aanwezig die zich bezighouden met recreatie en toerisme.

Eind 2020 hebben de ondernemers Martijn en Naduah een voormalig melkveebedrijf  
met camping overgenomen. Hiermee kwam hun droom uit om een recreatiepark te 
creëren waar mensen kunnen verblijven én recreëren met als hoofdthema pony’s en 
daarnaast een diversiteit aan dieren. Inmiddels is de transformatie begonnen en is het 
uitgegroeid tot een recreatiebedrijf  met een FarmCamps locatie. Je kunt hier verblijven 
met eigen kampeermiddelen, in trekkershutten en in de luxe FarmCamps tenten. Naast de 
vele pony’s zijn er ook veel andere dieren zoals alpaca’s, konijnen, ezels, varkens, geiten, 
kippen, katten, hertjes en eenden. 

Het is mogelijk om rijles te volgen, buitenritten te maken en uiteraard zijn er 
mogelijkheden om met de pony’s te knuffelen en te wandelen. Uitermate populair zijn 
de alpaca wandelingen door het prachtige Nationaal Park de Drentsche Aa. Naast het 
recreatiepark ligt een bos met idyllisch bosmeer. 

De Bosrand is ook een ideale plek om met het gezin of  vrienden iets leuks te gaan doen. 
Je hoeft dus niet per se op het recreatiepark te verblijven voor een leuke activiteit. (Week 
in Week uit/Martin Zaagman)

v.l.n.r. Martijn en Naduah van De Bosrand, gedeputeerde Henk Brink en wethouder Jeroen Hartsuiker



8 Dinsdag 31 januari 2023

Hamerbijl 9, 9531 PN  BORGER - T. 06-27325957

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

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

a.s. vrijdag 3 februari
Gezellige bingo in het MFA-
gebouw de Noorderbreedte 
in Nieuw- Buinen
Op vrijdag 3 februari organiseert Stichting Lucky Joe 
weer een gezellige bingoavond in De Noorderbreedte in 
Nieuw-Buinen.

De bingo begint om 19.30 
uur en de zaal gaat open 
om 19.00 uur. Als er bingo 
valt dan mag de winnaar 
zelf  een prijs kiezen van 
de aangewezen tafel. Er is 
altijd voldoende keuze aan 
prijzen:  U kunt kiezen uit: 
Diverse (huishoudelijke) 
artikelen zoals: 
Stofzuiger, teppanyakipan  
Koffieautomaat, 
Fleecedekens, Rituals, 
gereedschap, waterkoker, 4 
seizoenen dekbed, diverse 

pakketten met koffie, 
Senseo, Schoonmaak of  
boodschappen, Leuke 
(Deco) artikelen, Bon voor 
hapjesschaal enz.

Aanmelden niet verplicht 
maar wel handig voor vragen 
kun je altijd bellen of  mailen 
naar info@luckyjoe.nl   Tel: 
0599-616701/ 0597 - 421551. 
Wij hopen u vrijdag 3 
februari te mogen begroeten 
op de bingo.

Onrust in Nieuw-Buinen heeft Dierenambulance-
vrijwilligers in nieuwe kleding gestoken
De vrijwilligers van 
Dierenambulance Stadskanaal, 
onderdeel van Stichting Dierentehuis 
Ter Marse, hebben dankzij de firma 
Onrust uit Nieuw-Buinen nieuwe 
Storvik werkjassen gekregen! 
Alberta Engelkes van de firma 
Onrust was, via een sponsoractie 
onder bedrijven voor Dierentehuis 
Ter Marse, vorig voorjaar in contact 
gekomen met het dierentehuis. Tot 
die tijd had zij eigenlijk geen idee 
wat het werk van het dierenasiel en 
de dierenambulance precies inhield. 
Donderdag 26 januari werden de 
jassen symbolisch overgedragen 
aan enkele dierenambulance-
medewerkers.

Na een bezoek aan het asiel, een 
rondleiding en uitleg over de 
werkzaamheden was Alberta Engelkes 
erg onder de indruk. De vraag of  
de firma Onrust misschien iets voor 
de stichting zou kunnen betekenen 
werd dan ook met een volmondig ja 
beantwoord. Na enig overleg hoe dit het 
beste zou kunnen heeft dit geresulteerd 
in de levering van nieuwe kleding voor 
de dierenambulance-vrijwilligers.

De jassen zijn voorzien van een 
uitneembare binnenvoering en de 

mouwen zijn afritsbaar, waardoor de 
jas het hele jaar door te gebruiken is. 
Ze zijn makkelijk schoon te maken, 
want vies worden is onvermijdelijk bij 
het ambulancewerk. Bovendien zijn 
de jassen aan de voor- en achterzijde 
voorzien van de zilverkleurige tekst 
“Dierenambulance Stadskanaal”. 
Hierdoor zijn de vrijwilligers beter 
herkenbaar tijdens hun werk. Er is 
bewust gekozen voor een wat donkere 
kleur jas omdat felle kleuren dieren 

af  kunnen schrikken.  Voor het veilig 
werken langs de weg en in het donker 
zijn in alle ambulances veiligheidsvesten 
beschikbaar.

Wilt u meer weten over het 
vrijwilligerswerk bij het dierentehuis 
of  op de dierenambulance, dan 
kunt u contact opnemen via email 
dierentehuis@termarse.nl  of  bellen 
naar 0599-614 905 (13-16 uur).

Vishandel Van der Linde op woensdag en zaterdag in 
Gieten  ‘Maar de onzekerheid blijft’
Goed nieuws: na gesteggel over een 
vergunning en een onverklaarbaar 
bezwaar kunnen inwoners van 
Gieten de komende tijd op zowel 
woensdag- als de zaterdagmarkt 
terecht bij Vishandel Van der Linde. 
Maar daarmee zijn bepaald nog 
niet alle problemen opgelost. ‘De 
vergunning is slechts voor een half  
jaar. De onzekerheid blijft dus’, zegt 
eigenaar Jan van der Linde bezorgd.

Andere plek
Graag had Van der Linde, erg geliefd bij 
de mensen in Gieten, een permanente 
vergunning gekregen. Dat zat er echter 
net in en dus zal het ‘vergunningcircus’ 
over zes maanden opnieuw beginnen. 
‘Ik begrijp het allemaal niet zo goed. 
Maar enfin, in eerste instantie kunnen 
we hier nu een half  jaar terecht. Ik 
hoop overigens wel dat we een andere 
plek krijgen. Waar we nu staan, dat kan 
eigenlijk niet. We worden een beetje 
weggedrukt in een gevaarlijke hoek. 

Soms bekruipt je wel eens het geval dat 
je niet welkom bent. Gek genoeg heb ik 
hier ook nog niemand van de gemeente 
gezien. Ik kan ze zeggen dat dit op 
andere plaatsen wel anders is. Ik heb in 
totaal zes viskramen, en in de meeste 
gemeenten gaat het toch écht anders.’

Borger en Gasselternijveen
Van der Linde is de mensen in Gieten 
echter graag van dienst. ‘De klanten zijn 
geweldig. Vanuit de klant voel ik wel 
de waardering. De mensen in Gieten 
hebben het recht op lekkere vis en die 
kunnen wij ze bieden’, zegt Jan. Visboer 

Van der Linde staat zoals gezegd op 
woensdag en zaterdag in Gieten en vind 
je op dinsdagmorgen in Borger. Van der 
Linden staat vervolgens dinsdagmiddag 
in Gasselternijveen. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Jubileumconcerten ‘25 Jaar 
Nieveenster Jongens’
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan geven de 
‘Nieveenster Jongens’ twee jubileum concerten in MFC 
De Spil te Gasselternijveen. Vrijdagavond  28 April a.s. 
om 19.30 uur en zaterdagmiddag 29 April a.s. om 14.00 
uur.

De zaal zal een uur voor 
aanvang open zijn. Kaarten 
kosten € 6 en zijn te koop 

bij: Meina Hoving: 06-13 25 
24 92 en/of  Anne Manting: 
0599-51 24 59.
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Met TravelXL naar de Musical 
Soldaat van Oranje!
Soldaat van Oranje De Musical loopt 
ondertussen al meer dan 12,5 jaar 
en vanuit Borger en Rolde hebben 
we deze prachtige voorstelling 
inmiddels al drie keer bezocht. Zo’n 
240 klanten hebben ervaren hoe mooi 
en indrukwekkend de voorstelling 
gemaakt is en uitgevoerd wordt.

Omdat er nog steeds belangstellend 
geïnformeerd wordt bij ons of  we nog 
een keer gaan, hebben we besloten een 
vierde en allerlaatste keer de musical te 
gaan bezoeken.

De dagtocht staat gepland op zaterdag 4 
maart 2023, vertrek uit Borger en Rolde, 

compleet programma met busvervoer 1e 
rang kaart voor de middagvoorstelling 
en diner na afloop.

Zie de advertentie verderop in deze 
Week In Week uit voor informatie en 
opgave.

PCOB Borger neemt afscheid van voorzitter Harry 
Kapinga
 
In het Anker in Borger vond de 
ledenvergadering van de PCOB 
afdeling Borger plaats. Het was een 
bijzondere vergadering,waarbij met 
name scheidend voorzitter Harry 
Kapinga in het zonnetje werd gezet. 
Op de vergadering waren ongeveer 
veertig belangstellenden afgekomen. 

‘Veel voor ons betekend’
‘Harry Kapinga was vanaf  de oprichting 
in 2000 tot 2012 al voorzitter van onze 
vereniging’, vertelt secretaris Wim 
Oving. ‘Vervolgens is Eppo ter Veen 

tot 2018 voorzitter geweest. Tien hij 
echter vanwege omstandigheden moest 
stoppen, is Harry opnieuw voorzitter 
geworden. In Jan Top uit Ees hebben 
we ondertussen een nieuwe voorzitter 
geworden. Tijdens de ledenvergadering 
hebben we Harry uiteraard in het 
zonnetje gezet. Hij heeft van ons een 
attentie gekregen en voor zijn vrouw 
was er een bos bloemen. Terecht, want 
Harry heeft gewoon erg veel voor de 

PCOB in Borger betekend’, zegt  
Oving.
 
Nadat ook de verschillende verslagen 
doorgenomen waren, was het na de 
pauze tijd voor gezelligheid. ‘We hebben 
een quiz gespeeld en uiteraard was er 
een hapje en een drankje. Al met al was 
het een prima ledenvergadering’, besluit 
Oving. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Clubavond op 4 februari in Podium34 met Base34
Wat is Base34?
Base34 is hét dance concept van 
Borger. Het maandelijks terugkerende 
evenement wordt gehouden in de grote 
kerk in het centrum. Op Instagram zijn 
ze te volgen op @Base34Borger

Iedereen die zin heeft om een avondje 
te dansen is welkom! Podium34: 
“We willen een plek bieden met deze 
clubavond zodat jongeren en ouderen 
uit de gemeente Borger-Odoorn uit 

kunnen gaan. Base34 wordt gehost 
door DJ RemQ en DJ DXSPEEDYXD 
die de nodige dance, house, techno en 
disco draaien om zo de hele avond los te 
kunnen gaan.

Kom jij ook?
De tickets vind je in het evenement 
via de facebookpagina en instagram 
van Podium34. Daarnaast zijn tickets 
verkrijgbaar via de site. Datum: 4 
februari. Tijden: 21:00 tot 01:00 uur

Ticketprijs:  
€ 3,-.

Alvast een 
preview van 
onze nieuwe 
huisstijl 
van Base34 
door onze 
nieuwe jonge 
ontwerper, 
Romee van Voorveld | R.V.Graphy.

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Foto’s: Harrie Meiringh
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WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE 
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

RENAULT MÉGANE 1.3 TCe Bose navi/
clima/17”LM
Juni 2019 - Grijs metallic - Half leder - Benzine
Handgeschakeld 
52.628 km - Nieuwprijs: €30.440,-

PRIJS

€
 18.999,-

PRIJS

€
 16.999,- 

NISSAN MICRA1.0 IG-T N-Connec-
ta navi/airco/16”LM
November 2020 - Grijs metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
38.659 km - Nieuwprijs: €23.440,-

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

€
 14.699,- 

OPEL ASTRA 1.4T 150PK Online 
Ed. navi/clima
April 2017 - Zilver metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
66.573 km - Nieuwprijs: €28.220,-

PRIJS

€
 19.300,- 

OPEL ASTRA Sports Tourer 1.4 
T Automaat 120 Jr Ed. navi/
clima/16”LM
Augustus 2019 - Blauw metallic 
Stof - Benzine - Automaat 
71.557 km - Nieuwprijs: €32.220,-

PRIJS

€
 19.899,- 

OPEL ASTRA ST 1.2 Edition Plus 
navi/clima/cruise/trekhaak
Mei 2020 - Zilver metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
36.127 km - Nieuwprijs: €29.520,-

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

€
 16.499,- 

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

€
 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,-

PRIJS

€
 22.999,- 

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

€
 21.899,- 

OPEL GRANDLAND X1.2 Turbo 
120 Jaar Ed. navi/clima/18”LM
Augustus 2019 - Grijs metallic
Half leder - Benzine - Handgescha-
keld - 65.774 km - Nieuwprijs: 
€36.920,-

PRIJS

€
 15.799,- 

CITROËN C4 CACTUS 1.2 Pure-
Tech Buss navi/clima/16”LM
Augustus 2019 - Grijs metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld
36.027 km - Nieuwprijs: €24.330,-

PRIJS

€
 14.799,- 

FORD FIESTA 1.0 EcoB. Titanium 
navi/clima/16”LM
Mei 2018 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld - 
43.525 km - Nieuwprijs: €21.930,-

PRIJS

€
 17.799,- 

KIA STONIC 1.0 T-GDi Dynami-
cLine navi/camera
Maart 2019 - Grijs metallic - Stof 
Benzine - Handgeschakeld - 50.452 
km - Nieuwprijs: €24.550,-

PRIJS

€
 17.399,- 

NISSAN MICRA 1.0 IG-T N-Con-
necta navi/airco/16”LM
November 2020 - Zilver metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
20.843 km - Nieuwprijs: €23.920,-

PRIJS

€
 18.999,- 

MERCEDES-BENZ B-KLASSE 180 
Blue Business navi/airco/16”LM
September 2017 - Blauw metallic
Benzine - Handgeschakeld
40.786 km - Nieuwprijs: €32.920,-

PRIJS

€
 15.777,- 

OPEL CROSSLAND X 1.2 Innova-
tion navi/climja/16”LM
November 2017 - Zwart/wit 
Half leder - Benzine - Handgescha-
keld - 39.113 km - Nieuwprijs: 
€26.550,-

WORDT

VERWACHT
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Uitslag bridgen in ‘t Aailaand 
in Nieuw-Buinen
 
Er werd gespeeld 24 januari jl.
 
1e plaats Alie Lubbers & Hilde Pufkus 69,95%
2e plaats Ria Westen & EltJan Danes  59,78%
3e plaats Sietska & Lummie Zwinderman 54,43%
4e plaats Ankie Janssens & Dina Trip 51,67%
5e plaats  Harry Hulzebos & Manny Lutjes 51,61%

9 en 23 februari a.s.
E-readerboekenclub in 
Nieuw-Buinen
Wilt u wel een keer vrijblijvend een e-reader proberen? Om 
te zien of  het misschien wat voor u is? Of  lijkt het u leuk 
om een boek te bespreken met andere mensen uit de buurt?
Op 9 en 23 februari organiseert Bibliotheek Nieuw-Buinen 
van 14.00-16.00 uur een e-readerboekenclub. De activiteit is 
zowel voor leden als niet-leden van de bibliotheek. U kunt 
hierbij gratis een e-reader lenen van de bibliotheek.

Bij de eerste bijeenkomst op 
donderdag 9 februari wordt 
er uitleg gegeven over hoe de 
e-reader werkt. Ook zorgen 
we voor koffie/thee en iets 
lekkers, en is er gelegenheid 
om elkaar te leren kennen en 
vragen te stellen. Bij de tweede 
bijeenkomst op 23 februari 
bespreken we het gelezen boek 
onder genot van koffie/thee en 

evalueren we het gebruik van 
de e-reader.

Deelname is gratis. U 
kunt zich aanmelden in 
de bibliotheek, via  info@
bibliotheeknieuwbuinen.nl, 
m.boertien@biblionetdrenthe.
nl of  via de klantenservice: 
088 012 8000

Start project Klanken en Kleuren door Vocalin Drenthe
 
Het projectkoor Vocalin Drenthe onder leiding van dirigent Roelof  
Bosma is gestart met het project Klanken en kleuren; via Gounod naar 
Van Gogh. 2023 is in Drenthe het jaar van Van Gogh. Omdat Gounod en 
Van Gogh elkaar kenden, is er door Vocalin Drenthe verbinding gezocht 
met de schilderkunst door kunstschilders en amateurschilders uit de 
regio voor de concerten uit te nodigen.
 
Tussen componist Charles Gounod 
en schilder Vincent van Gogh zijn 
diverse dwarsverbanden te leggen. In 
de brieven van Vincent aan zijn broer 
Theo komt de verbinding tussen de 
muziek van Gounod en de schilderijen 
van Van Gogh regelmatig aan de orde.
 
Programma
Er wordt tijdens het concert gestart 
met een duet uit de opera Mireille. 
Charles Gounod schreef  deze opera 
rond 1863 en liet zich tijdens het 
componeren net als Van Gogh 
inspireren door de prachtige omgeving 
aan de voet van de Alpilles in het 
departement Bouches-du-Rhône, ten 
zuiden van de stad Avignon. Daarna 
staan het Pater Noster (Onze Vader) 
en de Caeciliamis van Charles Gounod 
op het programma. Caecilia is de 

beschermvrouw van de muziek. In 
katholieke landen en streken dragen 
veel koren, fanfares, harmonieën en 
andere muziekensembles de naam 
Sint Caecilia. De Caeciliamis is het 
bekendste werk van Charles Gounod 
op het gebied van kerkmuziek. De 
mis heeft een grote orkestbegeleiding, 
waardoor dit populaire werk niet vaak 
wordt uitgevoerd.
 
Er zijn vier concerten gepland in 
maart 2023
11 maart Goede Herderkerk, Oude 
Roswinkelerweg 30, Emmen om 20.00 
uur. 12 maart Goede Herderkerk, 
Lohmanlaan 2, Hoogeveen om 17.00 
uur. 17 maart Jozefkerk, Collardslaan 
2 a, Assen om 20.00 uur. 18 maart Op 
de Helte, Touwslager 125, Roden om 
20.00 uur.

 
Solisten: Sopraan Judith Sportel, tenor 
Aart Mateboer en bas Joep van Geffen. 
Koor en solisten worden tijdens het 
concert begeleid door Karel van den 
Berg en het Ensemble Conservatoire. 
De kaartverkoop is online gestart op 
www.vocalindrenthe.nl

Tape Toy en Bongloard tour 2023 in Podium34 
in Borger
Op 10 februari staan ze op het 
podium in de kerk. ‘’Roos zingt 
en speelt gitaar, Wesley speelt 
gitaren, Maurice bast en Marc 
drumt. Dat van die som der delen 
is dus waar. Alle vier Tape Toys 
staan hun persoontje, maar stop 
ze in een hok of  duw ze op een 
podium en er gebeuren (te) gekke 
dingen. Die chemie was er al toen 
ze net begonnen en is nu zo'n 
drie jaar, zeven singles en een 
indrukwekkende rits optredens 
later nog sterker.

Wat ook waar is, is dat oefening kunst 
baart. En kunde. Het nieuwe album 
laat een band horen die op alle vlakken 
is gegroeid. Alles is een niveautje, 
en soms wel twee, opgeschroefd, de 
songs, de productie, de performance.
Wat opvalt is dat Tape Toy ook een 
serieuze kant blijkt te hebben. We 
leerden de band kennen als een stel 
onbezorgde jonge honden met een 
duidelijke missie; de boel op stelten 
zetten. Dat lijkt niet meer het enige 
doel. Een deel van de nieuwe nummers 
getuigt van diepgang, van een diepere 
dimensie. Onder de oppervlakte heeft 
het altijd al een beetje gebroeid bij 
Tape Toy, maar die donkere kant komt 
nu duidelijk naar boven.  

Dat heeft zo zijn redenen. 2020 was 
een rampjaar voor muzikanten. Niet 
kunnen optreden viel de Tape Toys 
erg zwaar. Alsof  je een kind zijn 
speelgoed afneemt of  een schilder 

zijn penseel. Plotseling stond alles 
op losse schroeven. Dat stemde tot 
introspectie wat weer zijn weerslag had 
op de nieuwe songs. Maar Tape Toy is 
en blijft toch een pretband die kundig 
laveert tussen sprankelende pop en 
snedige rock. Ook hun interne, geheel 
eigen logica is nog geheel intact. De 
band gaat links als rechts voor de hand 
ligt en nergens klinkt het geforceerd, 
nooit klinkt het als een trucje. Het 
klinkt gewoon als Tape Toy. ‘’ 

Flip van der Enden

BONGLOARD
Maak er een bende van.

Je herkent vast wel dat 
onderbuikgevoel dat je volledig 
aan je einde bent. Het enige wat 
je kunt doen is een denkbeeldige 
nucleaire ontploffing als reactie op je 
desperaatheid. Bongloard is zoiets in 
de vorm van een band.
Het trio Jannes van Kaam, Ties Bogers 
en Jan Van Asch vuren messcherpe 
noise punk/garage rock projectielen 
op je af  in furieuze krankzinnigheid.

Deur open: 20.30 uur
Start show: 21.00 uur
Voorverkoop €6,00 incl fee
Kassa €7,50
Tickets via de website Podium34.

Tape Toy | foto Niels Vinck

Vrijwilligers gezocht
My Home, project van de protestantse diaconie in 
Borger
My Home werd in 2018 opgericht in Borger als project van de protestantse 
diaconie. Initiator was ds. Jan Eerbeek uit Westdorp, die ook de 
grondlegger is van Exodus, een stichting die zich bekommert om ex-
gedetineerden.

Het doel van My Home is om mensen 
in onze omgeving een steuntje in de 
rug te geven zodat ze weer wat fleur 
in hun dagelijks leven kunnen vinden. 
We doen dit door vrijwilligers van 
My Home in contact te brengen met 
deelnemers die worden aangemeld 
door leden van het sociaal team, een 

huisartspraktijk of  andere instanties. 
Het is ook mogelijk dat iemand 
zichzelf  aanmeldt om in contact te 
komen met een vrijwilliger.

Hiervoor zijn steeds meer vrijwilligers 
nodig, die kunnen rekenen op 
voldoende ondersteuning omtrent het 

werk dat hen wacht. My Home is in 
april 2022 een stichting geworden en 
staat daardoor op eigen benen, met 
een eigen bestuur en eigen statuten en 
regels. Wilt u ook deelnemer worden 
van My Home of  voelt u iets voor 
vrijwilligerswerk, stuur een e-mail naar 
secr.myhomeborger@gmail.com en 
er wordt contact met u opgenomen 
om uw vragen of  behoeften te 
beantwoorden. Wij zien uit naar uw 
reacties.
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(Week in Week uit / Vincent Muskee)
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Familieberichten
kunt u inleveren

tot maandagmiddag 
14.00 uur bij de Bruna

in Borger.

De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Raad van Borger-Odoorn 
herdenkt J. Hilvering
Of  het een officieel record is voor de raad van Borger-
Odoorn is niet bekend maar na 20 minuten vergaderen 
stonden de raadsleden afgelopen donderdag al weer 
buiten de raadszaal. Het zal in ieder geval één van de 
kortste vergaderingen ooit zijn geweest.

Door: Ineke Arends

Op de agenda stonden alleen 
hamerstukken. Voorafgaand 
aan deze agenda werd eerst 
oud-raadslid Jans Hilvering 
herdacht. Hilvering overleed 
eerder deze maand en 
burgemeester Seton herdacht 

hem in een toespraak. 
Hilvering was raadslid 
namens Gemeentebelangen 
van 1994 tot 2006 maar 
bleef  zijn leven lang zich 
inzetten voor de partij. De 
gemeenteraad herdacht hem 
met een minuut stilte.

PvdA afdeling Borger-Odoorn Verkiezing Vrijwilliger 
van 2022
De jury, bestaande uit Yannick Olij, Jenine Bijker en Merel Zwiep hebben 
uit de vele kandidaten 3 genomineerden gekozen. De inwoners van de 
gemeente Borger-Odoorn en daar buiten kunnen tot 9 februari a.s. de 
meest gewaardeerde vrijwilliger  van 2022 kiezen. Op zaterdag 11 februari 
a.s. worden de winnaar en de andere genomineerden in het zonnetje gezet. 
De PvdA Borger-Odoorn dankt de bewoners die kandidaten ingezonden 
hebben. Het bestuur en de fractie wensen de vele vrijwilligers  die in de 
gemeente voor jong en oud aan het werk zijn veel plezier en waardering.

In willekeurige volgorde heeft de jury 
gekozen voor:

Anita Kuiper en Anniek Beekman uit 
Borger. Zij vonden elkaar via Facebook 
en hadden dezelfde ideeën over een 
voedselkast. Binnen een week was de 
voedselkast gerealiseerd en is inmiddels 
een begrip in Borger. De kast is er voor 
iedereen die om wat voor reden geen 
maaltijd op tafel kan zetten. Zij zorgen 
dat het aanbod in de kast toereikend 
is; dat vergt goed organiseren en actie 
voeren. Anita had al ervaring met een 
weggeefhoek op Facebook. Anita is 
betrokken bij de AED Sassenbergen/
Schultestraat. Anniek is vrijwilliger bij 

de Spelweek Borger en is in de spelweek 
aanwezig als EHBO-er.

Jaap Dost uit Eerste Exloërmond. Jaap 
is al jaren actief  als vrijwilliger in Eerste 
Exloërmond. Hij schrijft artikelen 
voor de Dorpskrant en bezorgt de 
Dorpskrant in het dorp. Hij is al vele 
jaren voorzitter van Streekbelangen. In 
de Gemeente en op Provinciaal niveau 
is hij actief  voor de CHR. Ouderenbond 
en van daaruit is er samenwerking met 
het KBO. Na zijn werkzame leven als 
boer  vindt hij het heel plezierig om met 
mensen te werken en voor het dorp iets 
te kunnen betekenen.

Daniëlle Weggemans uit Borger. 
Daniëlle is bestuurslid van Stichting 
Dorpsbelangen Borger; haar functie is 
secretaris en penningmeester.  N.A.V. 
een participatie traject wonen  heeft 
Daniëlle onder haar leiding een 
werkgroep gevormd.  Het doel is om 
de woonwensen op een rij te krijgen. 
Vragen zijn o.a.: wat voor dorp willen 
we zijn; wat missen we in het dorp; 
hoe behouden we het karakter van het 
dorp; waar kan er gebouwd worden en 
in welke gebieden. De rol van Daniëlle 
in dit participatie traject is van belang 
geweest.

U kunt uw stem per mail tot 9 februari 
a.s. uitbrengen bij anneliesarling@gmail.
com

Op zaterdag 11 februari wordt de 
winnaar gehuldigd met een oorkonde, 
een diner-bon van € 60,00. Ook de 
andere genomineerden worden in het 
zonnetje gezet.

Grote winter opruiming bij Selekt Wonen Ter Veen
 
Dinsdag 3 januari startte de jaarlijkse winteropruiming bij Selekt Wonen 
Ter Veen in Borger. Nu de winkel weer geopend is haalt de meubelzaak 
de bezem flink door de showroom. Daarom mogen uiteenlopende unieke 
(show)modellen de hele met korting tot 60 procent de deur uit.  

Hoge korting
Diverse unieke (show)modellen 
zitgroepen, fauteuils, eetkamertafels,
wandmeubelen, slaapkamers, 
boxsprings, linnenkasten en meer van 
bekende en minder bekende merken 
moeten uit de showroom. De nieuwe 
voorjaars-collectie is onderweg. Er is 
te weinig ruimte in de showroom om 

alle meubelen te plaatsen. Een goed 
moment snel nieuwe meubelen met een 
hoge korting in huis te halen.

Selekt Wonen Ter Veen
Selekt Wonen Ter Veen is al meer dan 
35 jaar het adres voor wooninspiratie 
en interieurbeleving in Borger en 
omgeving. Met een hoogwaardige en 

actuele collectie meubelen is er voor 
elke bezoeker een ruime keus op het 
gebied van wonen, zitten en slapen. We 
vragen geen aanbetalingen, bezorgen 
gratis door heel Nederland en slaan late
leveringen indien nodig op. Middels 
onze vakmanschap en service weten
wij de verwachtingen van klanten 
telkens weer te overtreffen.

Selekt Wonen Ter Veen is gevestigd aan 
Bloemdijk 1a in Borger (aan de weg 
Borger-Stadskanaal). Uiteraard zijn we 
ook online te vinden: www.ter-veen.nl

Persbericht voor 
Week in Week uit?

Mail het naar 
redactie@weekinweekuit.com

Fotoclub Borger-Odoorn: 
foto van de maand januari

De clubleden hebben zich gebogen over 13 foto’s met 
het thema, lijnenspel. De kwaliteit van de meegebrachte 
foto’s was zeer hoog. De keuze is gevallen op een foto 
gemaakt door Rien de Joode.  De zwart/wit foto is 
gemaakt in een voormalige staalfabriek in Duisburg 
Nord.
 
Er is een mooi lijnenspel te 
zien dat wordt versterkt door 
het spiegelende water aan de 
zijkanten. Rien fotografeert 
al zijn hele leven, is twee 
jaar terug in Drenthe komen 
wonen, heeft nu meer tijd 
voor zijn hobby en heeft 

zich bewust bij de fotoclub 
aangesloten.

Tini Kammer en Marian 
Abelen gingen met de 2e en 
3e plek strijken. Voor meer 
info zie, www.fcbo.nl

Open dag 18 februari a.s. bij HOB Plaagdierexperts in 
Gieten
Op 1 januari jl. bestond HOB Plaagdierexperts in Gieten alweer 20 jaar! En dit laten wij uiteraard niet 
onopgemerkt voorbij gaan.

Sinds augustus 2020 zitten wij in ons nieuwe bedrijfspand, 
door de Covid19 jaren hebben wij nooit een open dag 
kunnen houden om jullie een inkijkje te geven bij ons op 
het bedrijf. Daarom willen wij u uitnodigen op zaterdag 18 
februari tussen 11.00 - 15.00uur voor een open huis/feestje 
met een hapje en een drankje.

U vindt HOB Plaagdierexperts aan de Rondkamp 11 in 
Gieten. Tel. 0592 - 26 21 85 of  kijk op www.hobgieten.nl.

Graag tot ziens op 18 februari!
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Maak van Drenthe dé paardenprovincie 
van Nederland

Donderdag 26 januari ontvingen gedeputeerde Henk Brink en Bas Luinge, voorzitter 
van Recreatieschap Drenthe, het eerste exemplaar van de visie en uitvoeringsagenda 
voor de hippische recreatie in Drenthe uit handen van Marjolein van Tiggelen, 
voorzitter Stichting Paardenroutes Drenthe bij manege Les Chevaux in Buinen. 
Met de visie en de uitvoeringsagenda geeft de Stichting een aanzet om de droom te 
realiseren dat Drenthe de meest aantrekkelijke provincie van Nederland wordt voor 
paardrijden en mennen voor zowel inwoners als bezoekers.
 
“Drenthe is aantrekkelijk voor wandelaars 
en fietsers, maar ook dé bestemming voor 
paardenliefhebbers”, aldus Brink. “De 
vrijetijdssector is van groot economisch 
belang voor onze provincie. Ondernemers 
met hippische recreatiebedrijven dragen 
hieraan bij met de organisatie van buitenritten 
voor toeristen, paardenvakanties en 
ponykampen. De provincie ondersteunt de 
visie en denken graag mee om hieraan een 
vervolg te geven.”
 
Bas Luinge, voorzitter Recreatieschap 
Drenthe, roept alle betrokken partijen op om 
een steentje bij te dragen aan de uitvoering 
van de visie. “Om de ruiters en menners 
door de mooie gebieden van Drenthe te 
leiden én te voorkomen dat ze verdwalen, 
is het cruciaal dat er aparte paardenroutes 
en voorzieningen zijn, voor nu en voor de 
toekomst. Dit draagt bij aan de leefbaarheid, 
geluk en gezondheid van paardrijdende en 
mennende inwoners van Drenthe en dat geldt 
natuurlijk ook voor de recreanten die onze 
provincie bezoeken.”
 
Drenthe, Oerprovincie van Nederland 
en nummer twee provincie op het gebied 
van paardenbezit, beschikt over prachtige 
gebieden met natuur en landschappen voor 
de recreatieve ruiter en menner. Investeren in 
hippische recreatie in Drenthe creëert kansen 
voor ondernemers met overnachtingslocaties, 
paardenbedrijven en horeca. Daarnaast 

levert het een bijdrage aan beleving van 
natuur en landschap, ontspanning, welzijn 
en een hogere sportparticipatie. Stichting 
Paardenroutes Drenthe zou hier optimale 
ruiter- en menvoorzieningen aan toegevoegd 
zien en heeft daarom het initiatief  genomen 
een visie en uitvoeringsagenda te ontwikkelen 
voor de toekomst van de hippische recreatie 
in Drenthe.
 
“In de uitvoeringsagenda 2023 - 2026 staan 
de concrete acties benoemd om ervoor te 
zorgen dat ruiters en menners voor nu en 
de toekomst optimaal kunnen genieten van 
de Drentse natuur. Dat kunnen wij niet 
alleen. Daarvoor zijn financiële middelen, 
organisatiekracht én goede structurele 
samenwerking nodig met terreinbeherende 
organisaties, overheden, hippische 
ondernemers en ruiters en menners. We zijn 
dan ook blij met de ondersteunende woorden 
van Henk Brink en Bas Luinge en gaan op 
korte termijn met de betrokken partijen 
in overleg om een vervolg te geven aan de 
visie”, aldus Van Tiggelen.
 
De visie en de uitvoeringsagenda zijn tot 
stand gekomen met medewerking van ruiters 
en menners en vertegenwoordigers van 
Marketing Drenthe, Drentse gemeenten, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en 
de KNHS en door steun en medewerking 
van de provincie Drenthe en Recreatieschap 
Drenthe.

van links naar rechts: Marjolein van Tiggelen, Henk Brink, Bas Luinge, Martin Bottelier en paard Spikkel 
met Nienke op zijn rug. Foto: Renée Bottelier

Tweemaal volle bak voor Vriendenkring 
in Drouwen

Het was inmiddels drie jaar geleden dat de toneelvereniging Vriendenkring voor 
de laatste keer het Meester Hekmanhoes vol wist te spelen. Na een gedwongen 
(corona)afwezigheid had het publiek duidelijk zin in een ouderwets avondje lachen. 
Door personele krapte was er voor gekozen om, twee zaterdagen achter elkaar, 
twee eenakters op de planken te brengen. In totaal ruim 200 bezoekers genoten van 
kolderiek toneelspel maar vooral ook van het gezellig samenzijn na afloop, de levende 
muziek en de goede gesprekken. Voor velen voelde het ‘Avondje Vriendenkring’ bijna 
als een reünie.
 
door Sjoerd Looijenga
 
Zeer geacht bruidspaar – Hans van 
Wijngaarden
Het gouden bruidspaar Klaas en Mien 
Vroegindewei wacht op het traditionele 
bezoekje van de burgemeester. Die 
blijkt verhinderd en nu moet de nieuwe 
gemeentesecretaris Gert de Bruin de 
felicitaties maar overbrengen. Maar het 
loopt allemaal even anders en dan stapelen 
de vermakelijke misverstanden tussen de 
onvoorstelbare boerentypetjes zich op. 
De finale van deze vrolijke eenakter in 
twee bedrijven laat het aanwezige publiek 
uiteindelijk in opperste verbazing achter.
 
Wandelen – Ad van den Kieboom
De kwieke familie-wandelsportvereniging, 
‘W.S.V. de Kieviten’, is in training is voor 
de vierdaagse van Drouwen. De vrolijk 
uitgedoste en energieke wandelaars zitten 
echter met één probleem. Het oudste lid en 
oprichter van de vereniging, ‘Oude Willem’,  
kan het bijna moordlustige tempo van de 
andere leden niet langer bijbenen. Het 
dreigt i.p.v. een vierdaagse met deze ‘Oude 
Willem’ eerder een vijfdaagse te worden. Hij 
houdt de rest gewoon op en dat is ook niet 
de bedoeling. Slecht voor het imago van de 
vereniging maar wat is wijsheid? Uiteindelijk 
blijkt ‘Oude Willem’ iedereen te snel af  te 
zijn! 
 
Jubilarissen gehuldigd
Geert Everts is na afloop van de uitvoering 
benoemd tot erelid van Toneelvereniging 
Vriendenkring uit Drouwen. De Bronneger 
werd gehuldigd voor vijftig jaar trouwe 
dienst. Everts is naast speler en souffleur ook 
al jaren penningmeester van het gezelschap. 

Voorzitter Tanja Bode reikte de bijbehorende 
versierselen en een bos bloemen uit. Ook de 
toneelspelers Jan Dries en Hennie van der 
Linden werden in het zonnetje gezet voor 
respectievelijk veertig en vijfentwintig jaar 
lidmaatschap.
 
Ledenwerving succesvol
De jacht op nieuwe mannelijke spelers heeft 
twee nieuwe leden opgeleverd. Daar kwamen 
na afloop van de voorstellingen nog twee 
jeugdige vrouwelijke aspirant-leden bij. 
Vriendenkring blijft naarstig op zoek naar 
vers toneel-bloed. Geïnteresseerden kunnen 
zich via melden via: drouwenvriendenkring@
gmail.com. Het seizoen zit er overigens nog 
niet op want op zaterdagavond 25 maart a.s. 
wandelen de Kievieten van Vriendenkring 
naar Gieterveen om daar in restaurant ÁMOI 
met hun eenakter ‘wandelen’ een bijdrage te 
leveren aan het plaatselijke eenakterfestival.

In het Hunzehuys in Borger
Koersbal
 
In het Hunzehuys speelt een enthousiaste groep wekelijks het spel Koersbal. 

Bij Koersbal is het de bedoeling dat je de 
Koersbal zo gunstig mogelijk rolt. Het 
lijkt wat op het bekende jeu de boules. Het 
verschil zit in de grootte van de ballen. 
Daarnaast heeft de Koersbal een afwijking 
naar links of  naar rechts. 

Koersbal is een laagdrempelig spel waar 
iedereen aan mee kan doen. Voor een kleine 
bijdrage per jaar ben je al lid. 

Je bent iedere donderdagmiddag van 13.30 tot 
15.30 uur welkom in het Hunzehuys aan de 
Molenstraat 3F in Borger. Eerst een keertje 
komen kijken? Dat kan altijd!

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Jans Marissen 0599 – 23 67 57 
of  Diny Robben 0599 – 28 72 19 of  kijk op 
www.hethunzehuys.nl
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Veel nieuwe banden bij graduaties Judovereniging  Borger
Vorige week vonden onder leiding van 
trainer Roel van Alff  de examens plaats 
bij Judovereniging Borger in de dojo naast 
sporthal “De Koel”. In een spannende maar 
goede sfeer aanschouwden de aanwezigen 
dat de examenkandidaten een band of  een 
slip werden bevorderd.

Voor de gele band slaagden Sam van Roeden, 
Bruce Darwinkel, Thomas Bloem, Jens Horring, 
Thije en Elmer Weemstra, Maxx Wubs, Ahmad 
Sayed Taha, Floris Keijzer, Ronaldo Peters, Maik 
Meijerink, Sem Gransbergen en Tijn Moek.

Goed voor een oranje band waren Kelvyn 
Werdekker, Owen Verbeek, Tobias Knoop 
en Madelief  Pols. Groen was er voor Menno 
Verbeek en Noah Hazeleger mocht blauw mee 
naar huis nemen. Aanstaande donderdag is er 
vriendjesles. Deze is altijd erg gezellig want 
dan mogen er ook vriendjes en vriendinnetjes 
meedoen en worden er leuke dingen op de 
judomat gedaan.

Wandelingen in Musselkanaal, 

Nieuw-Buinen, Valthermond en 

Jipsingboertange

Vierseizoenen 
wandelcircuit in de 
Drentse Monden en in 
de Kanaalstreek start 
op 18 maart a.s. in 
Musselkanaal
ReumActief  start in 2023 met de 
Lentewandeling in Musselkanaal, Het 
vierseizoenen wandelcircuit, wordt evenals in 
2022 door ReumActief  in samenwerking met 
Fysiotherapie Musselkanaal georganiseerd in 
de Drentse Monden en in de Kanaalstreek  De 
wandelingen zijn voor een ieder toegankelijk, 
ook voor mensen met fysieke of  verstandelijke  
beperkingen.

De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 
3, 5, 10 of  15 km. Aan de 3 km kunnen ook 
gebruikers van een rolstoel of  rollator deelnemen. 
Voor de deelnemers aan de 3 km is  begeleiding 
toegestaan. De Lentewandeling (de eerste 
wandeling in het circuit) vindt plaats op zaterdag 
18 maart 2023 in Musselkanaal.

Voorinschrijven kan van 1 februari t/m 14 
maart op www.reumactief.info. Na-inschrijven 
is mogelijk op zaterdag 18 maart vanaf  09.00 
uur in de kantine van de Tennisclub MTC, 
Nijverheidslaan 45 in Musselkanaal. De starttijden 
vanaf  de tennisclub zijn: 15 km 09.30, 10 km 
10.00, 5 km 10.30 uur en de 3 km om 11.00 uur. 
De deelnemers aan de 5, 10 en 15 km lopen 
gedeeltelijk langs de Semslinie (kunstlijn op de 
grens van Groningen en Drenthe). De wandelaars 
van de 3 km blijven op paden die geschikt zijn 
voor rolstoelen en rollators.

Het inschrijfgeld voor alle afstanden bedraagt bij 
voorinschrijving € 5,00 inclusief  een consumptie 
na afloop. Kinderen t/m 12 jaar betalen € 3,00 en 
worden na afloop op ranja getrakteerd.
De kosten van na-inschrijving bedragen bij 
volwassenen € 6,00 en voor kinderen t/m 12 jaar 
€ 3,00. Graag contant of  met pin betalen!

Deelnemers ontvangen na terugkomst een 
stempelkaart. Bij deelname aan drie van de vier 
wandelingen in 2023 ontvangen de deelnemers 
een leuke herinnering. Deze kan vanaf  de 
eerste wandeling in 2024 worden opgehaald. 
De herinnering over 2022 kan vanaf  de 
Lentewandeling in Musselkanaal in ontvangst 
worden genomen.

De volgende wandelingen in het circuit zijn: 
17 juni Zomerwandeling in Nieuw Buinen, 16 
september Herfstwandeling in Jipsingboertange 
en 16 december Winterwandeling in Valthermond.
Van deze wandelingen worden de locaties nog 
bekend gemaakt.

Voor nadere informatie kunt u op werkdagen 
tussen10.00-16.00 uur contact opnemen met 
Anita Sanders, 06 - 25 31 20 09 of  mail naar: 
info@reumactief.info

Persbericht voor 

Week in Week uit?

Mail het naar 
redactie@weekinweekuit.com
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TE HUUR!
GARAGEBOXEN

in Exloo, Valthermond 
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

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

Biologische boerderij
“de Morene”

aardappelen,
groenten en fruit

Lemenweg 4a 
Drouwen

tel. 0599-564563

Uitslagen Bridgeclub 
Borger
 
Maandag 23 januari A-lijn
1 Alice Folkerts & Annemieke Teule 61,88%
2 Edith van Bruggen & Hans van Bruggen 57,50%
3 Anneke van Hasselt & Rika Stel 56,25%
4 Martin Abrahams & Martje Abrahams 55,00%
5 Marianne Emmerink & Cobi van Liere 53,75%
5 Ina Tanis & Gerda Appel 53,75%

Dinsdag 24 januari A-lijn 
1 Roelie Roossien & Neeltje Tack 62,50%
2 Leny Blaauw & Yda Klompsma 60,42%
3 Henny Schmidt & Gert de Jong 53,75%
  
B-lijn
1 Gerda Hoeksma & Rietje Kiewiet 60,42%
2 Lidy Blaauw & Frejo Blaauw 60,14%
3 Ed Oldeman & Mary Oldeman 58,51%
  
C-lijn
1 Fien Keuning & Fien Heeringa 60,75%
2 Geert Boekholt & Minie Speelman 58,00%
3 Ria Bosma & Henk Bosma 56,08%
  
Donderdag 26 januari
1 Lien Verstoep & Johannes Sijbom 57,99%
2 Grietje Lokman & Mies van Hoorn 57,40%
3 Gerda Wind & Bert Dekens 55,84%
4 Jelle Zwanenburg & Jan Rosing 55,10%
5 Fenny Brouwer & Han Brouwer 54,84%

GEMENGD
GEHAKT

500 GRAM

3.99!

WIJ ZIJN 
ONBETWIST
UW HAPJES- 
SPECIALIST! 

VANAF 
€2.99 P.P.!

SLAGERIJ DRENT
AL MEER DAN

44 JAAR VERSTAND 
VAN LEKKER VLEES!

VOLG ONS OOK OP

FACEBOOK!

EIGENGEMAAKTE 

ROOKWORSTEN 
2 STUKS

5.59!

M E G A  V O O R D E E L :
5 KILO KIPPENBOUTEN   18.75
5 KILO HAMLAPPEN    35.95
5 KILO SPEKLAPPEN    31.75
5 KILO SCHOUDERKARBONADE  30.75
5 KILO GEMENGDGEHAKT   32.50
5 KILO RIBLAPPEN    56.25

10 GEHAKTBALLEN       7,99 10 HAMBURGERS 7,50
10 GRILLBURGERS         7,99 10 BACONBURGERS  7,50
10 KIPSCHNITZELS 7,50 10 UIBURGERS  7,50

3 MAGERE VARKENSROLLADES SLECHTS 18.50!

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

Alles onder voorbehoud

van extreme inkoopprijzen

Volle bak bij Pubquiz SV Borger

 
Na de Cororna-tijd was het er nog niet van gekomen, maar afgelopen 
zaterdagavond stond dan eindelijk de traditionele Pubquiz van SV Borger 
weer op het programma. Dat men het gemist had bleek al bij het aanmelden. 
Binnen een dag was het stijf  uitverkocht. Maar liefst zestien teams met elk 
vijf  leden namen deel. Het zorgde voor een stampvolle kantine aan de Drift 
in Borger. Toen de kruitdampen na de strijd eenmaal waren opgetrokken 
was een illuster vijftal, luisterend naar de naam ‘Tijger, Boef  & Co’, de 
winnaar. Voor de derde keer op rij! De wisselbeker mogen de mannen 
nu houden, het krijgt een ereplekje op de schouw van teamcaptain Gert 
Vogelzang.
 
Mooie mix
Om acht uur stroomde de kantine 
van de plaatselijke voetbalvereniging 
vol. Veel voetballers waren op het 
evenement afgekomen, maar opvallend 
genoeg vonden ook veel niet-leden de 
weg naar de Drift. Zo bleek bijvoorbeeld 
het College van B&W van de gemeente 
Borger-Odoorn een gooi naar de titel 
te doen. Het mag gezegd worden, 
Jan Seton en zijn team brachten het 
er met een uiteindelijke vijfde plaats 
zeer verdienstelijk vanaf. De ‘Politiek 
& Koninklijk Huis’ ronde was voor 
hen appeltje-eitje, het op fotootjes aan 
de snor herkennen van Nederlandse 
snordragers bleek hen wat minder te 
liggen. Eigenlijk illustreert dit wel waar 
elk team tegenaan liep. Waar je in de 
ene ronde nog moeiteloos de logo’s van 
automerken herkent, kijk je een ronde 

later na drie vragen vertwijfelt naar je 
nog blanco antwoordblad en vraag je 
jezelf  af  of  je überhaupt nog wel weer 
een punt gaat scoren. Maar liefst 120 
vragen verdeeld over elf  ronden werden 
door de organisatoren Gosse Fokkens 
en Erwin Beukema op de deelnemers 
afgevuurd. De beide heren stellen de 
quiz volledig zelf  samen, waardoor ze 
verzekerd zijn dat geen van de teams 
bepaalde rondes al eens eerder voorbij 
heeft zien komen. Zo ontstond ook 
deze keer een mooie mix van vragen 
over allerlei onderwerpen.
 
Rumoer
Uiteindelijk rolde elk team er wel aardig 
doorheen. Zelfs de nummer laatst (een 
jeugdig groepje eerste selectiespelers) 
beantwoordde dik een derde van de 
vragen goed. Helemaal geen schande. 

Belangrijker was echter dat iedereen 
een fantastisch avondje uit was met 
vrienden en bekenden. Een mindere 
score werd onder het genot van een 
hapje en een drankje razendsnel weg 
gerelativeerd. De sfeer zat er geweldig 
in. Het rumoer werd groter en groter 
naar mate de avond vorderde. Fokkens 
en Beukema hadden steeds meer moeite 
om de aanwezigen in elk geval tijdens 
het stellen van de vragen enigszins stil 
te krijgen. Eigenlijk is daar natuurlijk 
alles mee gezegd. De mensen genoten 
en straalden en dat is waar het bij een 
Pubquiz vooral om draait!
 
Nek-aan-nek
Kort na middernacht werd de laatste 
vraag gesteld. Vervolgens werd snel de 
eindstand opgemaakt. Gedurende de 
hele avond was het een nek-aan-nek race 
geweest tussen een vijftal teams. Dat is 
weleens anders geweest, dus een ieder 
was zeer benieuwd wie deze keer aan het 
langste eind zou trekken. De uitkomst 
is inmiddels bekend. Gary Lineker 
had er het volgende over kunnen 
zeggen: “Pubquiz is een simpel spel, 
drie uur lang jagen zestien teams op 
de overwinning en aan het eind neemt 
‘Tijger, Boef  & Co’ altijd de beker in 
ontvangst!”

Buinerveen verliest van Wijster
Buinerveen is niet al te best aan de tweede helft van de competitie 
begonnen. Op eigen veld leed de ploeg van trainer Willy Kral een tamelijk 
kansloze 3-0 nederlaag tegen Wijster. Buinerveen heeft nog steeds te maken 
met een aantal blessuregevallen en moest zondag het duel zelfs met tien 
spelers uitspelen.

Tien tegen tien
Het zit Buinerveen nog bepaald niet 
mee dit seizoen. Bepalende spelers zijn 
geblesseerd, al is het gros gelukkig wel 
op de weg terug. Het wachten is ook op 

de terugkeer van deze spelers, want in 
de breedte is de ploeg van Kral gewoon 
smal en kwetsbaar. Dat bleek ook 
zondag. Wijster was simpelweg de betere 
ploeg en won uiteindelijk gemakkelijk 

met 3-0. Het was toch al een curieuze 
wedstrijd. Zo brak een speler van de 
gasten zijn pols en moest een speler in 
de slotfase met een ontwrichte schouder 
het veld verlaten. Op dat moment 
speelde Buinerveen al met tien spelers, 
simpelweg omdat de wissels opgebruikt 
waren. Daardoor eindigden beide 
ploegen het duel met tien spelers. (Week 
in Week uit/Vincent Muskee)

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

(Foto: Andries Middelbos)
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Clubnieuws

vv HOVC
Zaterdag 4 februari  
9.00 HOVC JO9-1JM FC Ter Apel’96 JO9-2JM
9.00 HOVC JO10-1 SJO NWVV/Titan 
  JO10-1JM
9.00 Klazienaveen JO8-3JM HOVC JO8-1JM
9.00 SJO HH’97 MO12-1 HOVC JO12-2JM
9.50 DKB JO17-1 HOVC JO17-1
10.15 SJO Coevorden JO8-1JM HOVC JO8-2
10.30 HOVC JO12-1JM Zwartemeerse Boys JO12-1
12.00 Drenthina JO15-2JM HOVC JO15-1JM
13.15 DZOH JO13-3 HOVC JO13-1
14.00 HOVC JO19-1 Twedo JO19-1
14.30 HOVC Vr1 Raptim Vr1
14.30 Raptim JO15-4 HOVC JO15-2JM
  
Zondag 5 februari    
10.00 Ruinen 2 HOVC 2
10.00 HOVC 3 vv Sleen 2
10.00 HOVC 4 de Treffer’16 2
10.00 HOVC 5 HODO 3
10.00 Titan 3 HOVC 6
10.00 HOVC 7 ZNC 2
14.30 Sc Stadspark 1 HOVC 1

vv Gieten
Zaterdag 4 februari 
08:30  Helpman JO10-5  Gieten/Eext JO10-1JM  
08:45  LTC JO11-4  Gieten/Eext JO11-2JM  
08:45  WVV JO8-1  Gieten/Eext JO8-2JM  
09:00  Gieten JO8-3  Musselkanaal JO8-1JM  
09:00  Gieten/Eext JO8-1JM  LTC JO8-1  
09:00  Gieten/Eext JO9-2JM  ZVC ‘14 JO9-2  
09:00  KSC JO9-1JM  Gieten/Eext JO9-1JM  
09:20  Gieten/Eext JO7-1JM  Onstwedder B. JO7-1  
09:40  BBC JO7-1  Gieten/Eext JO7-1JM  
10:30  Gieten/Eext JO13-2JM  Westerwolde JO13-2JM  
10:30  Gieten/Eext JO14-1JM  Potetos JO14-1  
10:30  Mussel JO11-2  Gieten/Eext JO11-1JM  
10:45  Ter Apel ‘96 JO17-1  Gieten/Eext JO17-1JM  
11:00  Heiligerlee JO13-1  Gieten/Eext JO13-1JM  
12:30  Gieten/Eext JO15-1  Annen JO15-1  
12:30  Gieten/Eext JO15-2JM  LEO JO15-2  
13:30  HHCombi JO17-2  Gieten/Eext JO17-2  
14:30  Gieten/Eext JO19-1  DESZ JO19-1  
14:30 Gieten/Eext JO19-2 BATO JO19-1

Zondag 5 februari
10:00  Gieten 5  Annen 6  
10:00  Gieten 2  Musselkanaal 2  
14:00  Muntendam 1  VV Gieten 1

De Treffer ‘16
Zaterdag 4 februari 2023     
09:00  Roswinkel Sp. JO9-1JM  De Treffer ‘16 JO9-1JM  
10:00  De Treffer ‘16 JO12-1  SVBC JO12-1JM  
10:00  De Treffer ‘16 JO10-1  SVBO JO10-1  
10:30  ST Pesse/Wijster MO17-1  de Treffer ‘16 MO17-1
14:00  De Treffer ‘16 JO15-1  SJO Dalen/DSC JO15-2JM

Zondag 5 februari 2023     
10:00  HOVC 4  De Treffer ‘16 2  
14:00  De Treffer ‘16 1  HHCombi 1

vv Buinerveen
Zaterdag 4 Februari
WVV JO 17-2 BBC JO 17-1 16.15 uur
Mussel JO 13-1 BBC JO 13-1 09.00 uur
SVBC JO 11-1 BBC JO 11-1 09.00 uur
BBC JO 10-1 Onstw. Boys JO 10-1 09.00 uur
BBC JO 08-1 SPW JO 08-1 09.00 uur
Onstwedde Boys JO 07-1 BBC JO 07-1 09.00 uur
  
Zondag 5 Februari
Buinerveen 3 Musselkanaal 4 10.00 uur

vv Gasselternijveen
Zaterdag 4 februari 2023
Asser Boys JO8-1  SJO ZVC ‘14 JO8-2  11:00
ST Rolder Boys JO11-2J  SJO ZVC ‘14 JO11-2  11:00
ST Rolder Boys JO9-1  SJO ZVC ‘14 JO9-1JM  11:30
ST Westerwolde/Veelerv  SJO ZVC ‘14 VR1  14:00
Meeden JO13-1  SJO ZVC ‘14 JO13-1JM  10:00
ST Gieten/Eext JO9-2JM  SJO ZVC ‘14 JO9-2  09:00
Annen JO11-2  SJO ZVC ‘14 JO11-1  10:30
SJO ZVC’14 JO17-1  BNC JO17-1JM  11:00
SJO ZVC ‘14 JO9-3  Westerwolde JO9-1  09:00
FC Zuidlaren JO15-2  SJO ZVC ‘14 JO15-1  10:45
SJO ZVC ‘14 JO14-1  SJO Pekela 2000 JO14-1J 09:00
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM  SJO NWVV/Titan JO12 10:00
SJO ZVC ‘14 JO10-1  BNC JO10-1  11:00

Zondag 5 februari 2023
Gasselternyveen 4  Alteveer 3  10:00
Gasselternyveen 2  OZW 2  11:00
Gasselternyveen 1  Weerdinge 1  14:00

vv Nieuw-Buinen
4-2-2023
09:30 Nieuw Buinen JO9-1 Musselkanaal JO9-2
09:30 Nieuw Buinen MO15-1 Ter Apel ‘96 FC MO15-1
09:30 Nieuw Buinen MO13-1 (9-tal) HS’88 MO13-2
10:45 Nieuw Buinen JO11-1 Scheemda SC JO11-1
11:15 Nieuw Buinen MO17-1 Mulier MO17-1
13:00 Nieuw Buinen MO20-1 EHS’85 MO20-1
14:00 Nieuw Buinen JO19-1 VIOS (O) JO19-1
15:00 Nieuw Buinen VR1 Drenthina VR1
09:00 SJS JO10-1 Nieuw Buinen JO10-1
10:00 ASVB JO8-1JM Nieuw Buinen JO8-1JM
10:30 Hoogezand JO17-2 Nieuw Buinen JO17-1
10:30 Hoogeveen JO15-3JM Nieuw Buinen JO15-1
10:30 FC Klazienav. JO12-2JM Nieuw Buinen JO12-1
10:30 Drieborg JO12-1JM Nieuw Buinen JO12-2
11:00 Sweel MO17-1 Nieuw Buinen MO17-2 
  (9-tal)
5-2-2023
11:00 Nieuw Buinen 2 Stadskanaal 3
14:00 Raptim 1 Nieuw Buinen 1

6-2-2023
19:30 Nieuw Buinen VR1 SJO NWVV/Titan VR1

sv Borger
Zaterdag 4 februari 2023  
09:00 Borger JO13-1 Achilles 1894 JO13-2
09:00 Borger JO11-2 Valthermond JO11-1
10:30 Borger JO19-1 LEO (Loon) JO19-1
11:15 Borger JO13-2 Bargeres JO13-2
11:30 Borger JO11-1 Erica SC JO11-1
14:30 Borger 1 HSC 1
14:30 Borger 3 Rolder Boys 2 (zat)
08:30 LEO (Loon) JO9-1 Borger JO9-1
09:00 Wildervank JO11-3JM Borger JO11-4
09:00 Beilen JO8-1 Borger JO8-1
09:00 ST Rolder Boys JO8-2 Borger JO8-2
09:00 Noordster MO15-1 Borger MO15-1
10:00 Hoogeveen JO15-1 Borger JO15-1
10:30 HHC Hardenberg JO15-4 Borger JO15-2
10:30 Asser Boys JO11-2 Borger JO11-3JM
10:45 Wildervank JO17-1D Borger JO17-1
11:15 MOVV JO17-1 Borger JO17-2

Zondag 5 februari 2023  
10:00 Borger 2 zo. Stadskanaal 4

HOVC laat het afweten tegen SC Stadskanaal: 2-3
‘Eerlijk gezegd had ik er ook wat meer van verwacht’
HOVC liet het zondag op eigen veld 
lelijk afweten tegen laagvlieger SC 
Stadskanaal. De ploeg van trainer 
Erik de Jong verloor met 3-2. ‘Het 
was misschien wel 30 procent minder 
dan tegen Forward. We waren 
minder agressief  en we hebben 
simpelweg te weinig afgedwongen. 
Ik had me eerlijk gezegd ook meer 
van deze wedstrijd voorgesteld’, zegt 
Erik de Jong.

Effectief
Hoewel HOVC in het eerste half  uur, 
met name via Frank Fokke, een aantal 
opgelegde kansen kreeg, stond het 
na dertig minuten voetbal toch 0-2. 
‘Stadskanaal was erg effectief. De eerste 
twee schoten troffen meteen doel’, zag 
De Jonge. 

Beide treffers van de gasten kwamen 
overigens op naam van Jeffrey Bakker. 
Na de 0-2 maakte Fokke wel de 
aansluitingstreffer: 1-2. Leon Bos 
maakte een minuut voor de rust de 1-3 
en pal voor het laatste fluitsignaal van de 
eerste helft was het opnieuw Fokke die 
raak schoot: 2-3.

a.s. Zondag tegen Stadspark
‘Ik had verwacht dat we na de rust nog 
wel gas zouden kunnen geven. Ik moet 
echter eerlijk zijn: het zat er gewoon 
niet in en we hebben gewoon te weinig 
afgedwongen. Volgende week spelen 
we tegen Stadspark. Thuis hebben we 
eenvoudig gewonnen, er staat nu echter 

een heel andere ploeg.’ Beter nieuws 
was er overigens voor HOVC 2. Zij 
wonnen hun eerste wedstrijd in de 
Promotiepoule namelijk met 2-1 van 
Dwingeloo. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Valthermond wint van buurman Musselkanaal: 2-0
Op een zwaar te bespelen veld had Valthermond eigenlijk geen kind aan 
buurman Musselkanaal: 2-0. ‘Eigenlijk waren we gedurende heel het duel 
de betere ploeg, zonder dat we nou heel erg goed gespeeld hebben’, was 
trainer Kenny Koning van Valthermond eerlijk. Beide doelpunten werden 
overigens keurig verdeeld over beide helften. Overigens begon Valthermond 
gehavend aan het duel. Trainer Koning kon namelijk geen beroep doen op 
Tom Meijers (geschorst), Jens Bulle, Jordi Weggemans en Mark Wilts (allen 
geblesseerd).

Vrije trap Lars Baas
Musselkanaal liet veel ruimte en daar 
profiteerde Valthermond bij vlagen 
goed van. Het veldoverwicht leverde in 
de eerste heft een 1-0 voorsprong op. 
Doelpuntenmaker was Mark van den 
Berg, na prima voorbereidend werk van 

Milan Draijer. Musselkanaal probeerde 
het na de rust wel en schoof  spelmaker 
Demy te Velde (ex Valthermond) wat 
verder naar voren. Veel zoden zette 
dat niet aan de dijk. De thuisclub bleef  
de betere ploeg. Uiteindelijk leverde 
dat ook de 2-0 op. Een vrije trap van 

Lars Baas werd prima afgerond door 
aanvaller Yordi van der Laan.

Derbysfeer
‘Lars is inderdaad weer terug. Daar 
zijn we blij mee. Hij heeft echter wel 
drie jaar niet gevoetbald. Hij heeft nu 
een kwartier gespeeld en zullen hem 
langzaam weer op moeten bouwen. Al 
met al was het een matige wedstrijd, 
waarin we wel steeds de bovenliggende 
partij waren. Er was overigens wel 
degelijk sprake van een echte derbysfeer. 
Er was vuurwerk vooraf  en er was veel 
publiek’, aldus Koning. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

GKC speelbal voor koploper Weiteveense Boys
GKC kon het zondagmiddag niet bolwerken tegen koploper Weiteveense 
Boys: 5-0. Alleen in het eerste half  uur van het duel konden de bezoekers uit 
Gasselte serieus weerwerk bieden. Vervolgens was het klassenverschil echter 
te groot. De 5-0 nederlaag was dan ook geenszins geflatteerd.

Twee goals Tristan Wesseling
Weiteveense Boys kon in het eerste half  
uur geen bres slaan in de GKC defensie. 
Na 31 minuten was het echter wel raak 
toen Thom Scheper de openingstreffer 
liet noteren: 1-0. Amper twee minuten 

later werd de score verdubbeld. Nu was 
Koen Steffens de doelpuntenmaker. 
Mocht de ploeg van trainer Gert Sterken 
nog illusies hebben dat er na de rust nog 
wel iets in het vat zat, die hoop werd 
in de 47e minuut echter aan diggelen 

geschoten door Tristan Wesseling: 
3-0. De wedstrijd was gespeeld. Een 
kwartier voor tijd maakte Ian Wesseling 
vervolgens nog de 4-0. Het slotakkoord 
was voor topscorer Tristan Wesseling. 
Hij bepaalde de eindstand op 5-0. GKC 
is door de nederlaag naar de zesde plaats 
gezakt in de Vijfde Klasse D. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)
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Run van Gieten gaat verder onder de 
naam Magnesium Run van Gieten

Op zaterdag 13 mei 2023 wordt de 15e Run van Gieten georganiseerd. Juist bij dit 
derde lustrum zal de naam van het evenement worden gewijzigd in Magnesium Run 
van Gieten. De organisatie in Gieten is er in geslaagd om het bedrijf  Nedmag uit 
Veendam als nieuwe hoofdsponsor aan het evenement te verbinden. Het Gronings 
bedrijf  heeft een eigen omgevingsfonds “SAMEN.”, welke bestemd is voor het 
steunen van initiatieven en verenigingen. Dit met als doel elkaar te helpen en te 
versterken en zo samen bij te dragen aan de leefbaarheid van deze mooie regio.

Sport is daarbij één van de pijlers. Sporten 
is niet alleen goed voor de gezondheid maar 
brengt ook mensen samen. Deze combinatie 
heeft Nedmag en de organisatie van de Run 
van Gieten ook samen gebracht.

De Gieter organisatoren zijn erg blij met deze 
geweldige ondersteuning van dit regionale 
bedrijf. Samen hopen beide partijen meer 
mensen te motiveren om (gezond) te gaan 
bewegen en dus deel te nemen aan de 
15e Magnesium Run van Gieten. Aan de 
Magnesium Run van Gieten kunnen kinderen 
en volwassenen deelnemen in de leeftijd van 
2 tot en met 85 jaar en dit over afstanden van 
250 meter tot 50 kilometer.

Ook is er een G-loop en een 
framerunningwedstrijd. Alle informatie (en de 
mogelijkheid tot inschrijven) over de Run is te 
vinden op de website www.runvangieten.nl.. 

De titelnaam Magnesium Run van Gieten is 
gekozen omdat Nedmag uniek en hoogzuiver 
magnesiumzout wint in Veendam. Vanwege 
de hoge kwaliteit zijn de mineralen die 
Nedmag produceert geschikt als ingrediënt 
en additief  in voedingsmiddelen. Tevens 
wordt magnesiumzout in gezet als wellness 
product. Magnesium speelt namelijk 
een rol in verschillende processen in het 
menselijk lichaam. De positieve werking 
van magnesium is daarbij niet beperkt tot 
het behoud van sterke botten, sterke en 
soepele spieren en gewrichten, energie en 
uithoudingsvermogen. Daarnaast heeft 
magnesium een positief  effect op de mentale 
weerbaarheid en wedstrijdfocus.

Vandaar dus de samenwerking tussen 
Nedmag en de Gieter organisatie, mede in het 
belang van de sporter.

Het sponsorcontract werd onlangs ondertekend door Bert Jan Bruning, algemeen directeur van Nedmag en 
Jantienus Warners, bestuurslid van de Run van Gieten. (Foto: Paul Abrahams)

Knotsgek duel in Gieterveen eindigt in 
remise
Gieterveen speelde zondag op eigen veld met 3-3 gelijk tegen BNC uit Finsterwolde. 
Gek genoeg was er voor de rust nog niet gescoord en nog gekker was wel dat de 
bezoekers met een man minder een 3-0 voorsprong namen. In de absolute slotfase 
had Gieterveen echter nog met de volle buit aan de haal kunnen gaan.

Rode kaart voor BNC speler Jacobs
Voor de rust was Gieterveen eigenlijk 
oppermachtig. Het kreeg via Zwinderman 
en Kupers goede kansen en het claimde 
een strafschop. Toch bleef  het tot de rust 
doelpuntloos in Gieterveen. Na de rust was 
sprake van hetzelfde spelbeeld. Gieterveen 
drong aan en was beter. 

Dit bleef  zo totdat BNC speler Jacobs de 
rode kaart kreeg. Gieterveen was helemaal 
van slag en met een man minder en door 
goals van Ganzeveld (2) en Kroeze kwamen 

de bezoekers met 3-0 voor.

Jesse Nijhuis maakt gelijk
Gieterveen bleef  echter strijden en kwam via 
Mulder op 1-3. Toen Ramcharan vlak voor 
tijd 2-3 maakte, was de spanning helemaal 
weer terug. In de blessuretijd was het feest 
in Gieterveen, toen Jesse Nijhuis de toch wel 
verdiende gelijkmaker scoorde: 3-3. Daarna 
kreeg Wilte Nijhuis nog een enorme kans op 
de 4-3. Hij miste echter. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Tai Chi Tao in Ees
 
Tai Chi is een be-
wegingsleer die al 
honderden jaren met 
name in China wordt 
uitgevoerd. De Tai 
Chi Tao vorm, die 
op dinsdagavond in 
Ees gegeven wordt, 
kenmerkt zich door 
zijn eenvoud, de ronde 
zachte vormen en het 
gemak van uitvoering. 
Deze vorm van Tai Chi 
is dan ook voor ieder-
een toegankelijk.

Door het uitvoeren van de ronde, vloeiende bewegingen vind 
je rust, ontspanning en concentratie. Deze bewegingsvorm 
is bevorderlijk voor de energietoevoer, de ademhaling en de 
bloedcirculatie. Door het stimuleren van meridianen (energie-
banen)en de bloedcirculatie blijf  je op een ontspannen manier 
in beweging. Dit werkt gezondheid bevorderend.

Andrea Bergström van Tai Chi Tao Hoogeveen geeft deze Tai 
Chi Taolessen elke dinsdagavond van 19:30 tot 20.30 uur in 
de Daltonschool te Ees. 

Je bent van harte welkom voor een gratis eerste proefles. 
Meer informatie vind je op www.taichitaohoogeveen.nl 
of  mail naar info@taichitaohoogeveen.nl

Slenerweg bij Klijndijk wordt mogelijk 
verbreed
De Slenerweg bij Klijndijk wordt mogelijk alsnog verbreed. Momenteel onderzoeken 
de provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn wat de mogelijkheden zijn. De 
mogelijke verbreding heeft alles te maken met het vele (extra) verkeer dat richting de 
N34 rijdt. Dat vergroot de kans dat de gasleiding, in de berm van de Slenerweg, op 
termijn beschadigd kan worden.

Gemeente, provincie en Gasunie
Best bijzonder is dat de verkeerssituatie in 
Klijndijk al opnieuw is ingericht. Reden: de 
toename van verkeer dat via de Slenerweg 
richting N34 gaat. Bij de vraag of  een 
verbreding noodzakelijk en mogelijk is, zijn 
drie partijen betrokken: Borger-Odoorn als 
eigenaar van de weg, de provincie Drenthe 
die verantwoordelijk is voor de aansluiting 
op de N34 en de Gasunie. Nu al heeft de 
Gasunie het advies gegeven om gekleurde 
paaltjes langs een deel van de weg te plaatsen 
om zo verkeer uit de berm te houden. 

Overigens denkt de Gasunie niet dat er 
meteen schade kan ontstaan aan de gasleiding.

Kappen van bomen
Mocht er sprake zijn van een verbreding, 
dan zal terdege rekening gehouden moeten 
worden met de ruimte: nu staan er talloze 
bomen langs de Slenerweg. Juist om het 
kappen van bomen te voorkomen, is de 
Slenerweg niet eerder verbreed. Wél is 
destijds de toegestane snelheid verlaagd van 
80 naar 60 kilometer per uur. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

€ 500 overhandigd aan de hersenstichting
Bridgeclub Gieten bridget voor 
HersenStichting Nederland

Bridgeclub Gieten organiseert ieder jaar in januari een open drive waarvan de 
opbrengst ten goede komt aan een goed doel. Dit jaar was het goede doel de 
HersenStichting Nederland, speciaal gekozen ter herinnering aan Coby Wichers. 
Coby heeft veel voor de club betekend o.a. als voorzitter, technisch commissielid en 
als docent.

Met 22 deelnemende paren werd er op 
sportieve en ontspannende wijze gekaart en 
hebben we een mooie middag gehad met 
elkaar. Voor aanvang van de drive kon onze 

voorzitter Willem Volders een cheque van 
500 euro overhandigen aan Henk Dijkstra, 
vertegenwoordiger van de HersenStichting 
Nederland.

Bridge-uitslagen DES 2 in Odoorn
De uitslagen van de 5e en laatste zitting van de 2e ronde van DES 2, gespeeld op 26 
januari zijn als volgt:

1e   dms. Liesbeth Baard & Trijnie Feringa  61,54%
2e   echtp. Greetje & Jan Bruins   59,16%
3e   Fenny Bruins & Geert Joosten   56,18%              
4e   Didi van Aacken & Pieter Bokhoven  55.58%
5e   Gerda Duursma & Geert Schuurman  55,33%    

De eindstand van de 2e ronde is:
1e   echtp. Greetje & Jan Bruins   61,28%
2e   dms. Liesbeth Baard & Trijnie Feringa  56,72%
3e   Didi van Aacken & Pieter Bokhoven  55,58%

We spelen elke donderdagavond in hotel Oringer Marke te Odoorn. Wie interesse heeft om 
te gaan bridgen, ook beginnende Bridgers, kan voor inlichtingen terecht bij Pieter Bokhoven. 
Tel. 0591-34 64 54 of  bcdes.secr@gmail.com
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Samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijk 
FTC Noord en diëtistenpraktijk Previtas
Nieuw GLI-traject Slimmer voor mensen 
die moeilijk afvallen, maar wel heel 
graag willen

Nieuw-Buinen/ Stadskanaal / Vlagtwedde - Wil je heel graag afvallen? Maar lukt dit 
je maar steeds niet? Denk dan eens aan deelname aan de Gecombineerde Leefstijl 
Interventie (GLI) Slimmer. Dit nieuwe programma van fysiotherapiepraktijk FTC 
Noord in Stadskanaal, Nieuw-Buinen en Vlagtwedde en diëtistenpraktijk Previtas in 
Stadskanaal helpt bij blijvende verandering van leefstijl. Deelname aan Slimmer wordt 
vergoed vanuit de basisverzekering. 
 
“Het is een vereiste dat je gemotiveerd bent.”, 
zegt sportfysiotherapeut Annelott Westerhof  
van FTC Noord. “Het programma dat wij 
bieden heeft alleen kans van slagen als je 
graag wilt. De aanpak werkt uitstekend, maar 
je moet het wel zelf  doen. “We zetten je niet 
op een zeer streng dieet”, vertelt diëtist Selena 
Bakker van Previtas. “Deelnemers zetten 
kleine stappen op weg naar een blijvende 
verandering van leefstijl. Bijvoorbeeld door 
een verandering in je eetpatroon zoals een 
schepje suiker minder in de koffie of  meer 
groente eten. Het belangrijkst is volhouden, 
daarom moet elke verandering écht bij je 
passen. Merk je vervolgens dat het effect 
heeft, dan motiveert dat om door te gaan.”
 
Het programma
Het GLI-programma Slimmer wordt 
uitgevoerd door FTC Noord en Previtas. Het 
programma duurt twee jaar. Dit is opgedeeld 
in een eerste fase van zes maanden en een 
 tweede fase van achttien maanden. De eerste 
fase begint met een intake met een bodyscan 
en eerste voedingsadviezen. Vervolgens is 
er zes maanden lang intensief  contact. Dit 
bestaat uit drie consulten met de diëtist 
en wekelijks sporten onder leiding van de 
sportfysiotherapeut. Het is ook mogelijk om 
een tweede keer per week te sporten onder 
begeleiding van de buurtsportcoach van 
stichting Welstad. 

In de tweede fase is de begeleiding minder 
intensief. Het is de bedoeling dat de 
deelnemers zo leren om het op eigen kracht 
te doen. “Juist hiervoor is motivatie vanuit 
jezelf  essentieel. Als je het alleen maar doet 
omdat de dokter het zegt, gaat het niet 
lukken”, weet Annelott uit ervaring. “Wij 
blijven in deze fase naast de deelnemers staan 
met advies, bijvoorbeeld om  barrières die zij 
ervaren te omzeilen.”

Het GLI-programma bestaat uit zowel 
individuele begeleiding als een groepsproces. 
“De deelnemers delen ervaringen met elkaar 
en helpen anderen door elkaar te motiveren. 
Zo versterk je elkaar.”
 
Vereisten voor deelname
Een verwijsbrief  van de huisarts een vereiste 
om aan GLI Slimmer van FTC Noord en 
Previtas te kunnen deelnemen. Verder is een 
criterium dat de deelnemers een BMI hebben 
 van minimaal 25 met een verhoogd risico 
op aandoeningen als hart- en vaatziekten 
of  diabetes. Iedereen met een BMI van 30 
of  meer mag deelnemen. De belangrijkste 
vereiste is echter motivatie. Selena: “Wij 
helpen je op weg, maar je hebt het uiteindelijk 
zelf  in de hand.”

Wie belangstelling heeft voor deelname 
aan het GLI Slimmer programma van FTC 
Noord en Previtas, kan contact opnemen met 
de eigen huisarts voor een verwijzing.

Diëtist Selena Bakker van Previtas (l.) en sportfysiotherapeut Annelott Westerhof  van FTC Noord (foto Jan 
Johan ten Have).

Zingen is gezond
Gratis introductievonden bij het 
Bühnerpopkoor in Buinen
Na de vervelende coronaperiode zijn veel mensen op zoek gegaan naar gezonde 
activiteiten. Dat kan zijn yoga, bezoek aan de sportschool en wandelen of  fietsen. Wat 
weinigen weten is dat zingen zo’n positief  effect op de gezondheid heeft. Het is goed 
voor hoofd en hart.

Uit onderzoek is gebleken dat zingen leidt 
tot een rustiger hartslag en minder stress. 
Ook wordt het gelukshormoon aangemaakt. 
Meerstemmig zingen leidt tot het gevoel 
van controle en saamhorigheid. Kortom, 
ga zingen voor gezondheid en geluk. Het 

Bühnerpopkoor biedt nu de mogelijkheid 
tijdens drie gratis introductieavonden. 
Deze zijn op dinsdag 7, 14 en 21 maart in 
restaurant El Zorro in Buinen. Kijk voor 
meer informatie op de site van het koor. 
www.buhnerpopkoor.nl

Noord Nederlands Orkest brengt 
Mozart en Slagwerkrepertoire naar het  
ATLAS Theater
Misschien wel het meest exotische van al Mozarts soloconcerten, dit Vijfde 
Vioolconcert. Het wordt ook niet voor niks het ‘Turkse concert’ genoemd, want in het 
midden van het energieke derde deel veranderen maat en toonsoort, bootst Mozart 
wervelende ‘Turkse’ toonladders na en laat hij de lage strijkers met het hout van de 
strijkstok op de snaren slaan – bij gebrek aan écht oriëntaals slagwerk. Groots effect 
met minimale middelen.

Na de pauze volgt écht slagwerk – en 
de middelen zijn allesbehalve minimaal! 
Een imposante percussiebatterij neemt 
stelling, gevormd door slagwerkers van het 
NNO en slagwerkstudenten van het Prins 
Claus Conservatorium. Een enerverend 
slagwerkprogramma volgt, dat uit z’n voegen 

barst van spektakel en dynamiek.

Het Noord Nederlands Orkest – Mozart 
en Slagwerkrepertoire staat op zaterdag 18 
februari om 20.30 uur in het ATLAS Theater. 
Zie voor meer informatie en tickets: www.
atlastheater.nl

Zorgcentrum De PrinsHoeve in Valthermond en Musselkanaal

Jantje Krans “Ons Moeke” van 
Zorgcentrum De PrinsHoeve met 
pensioen

Jantje Krans uit 2e Exloërmond heeft vorige week afscheid genomen bij Zorgcentrum 
De PrinsHoeve. Ze deed dit van haar bewoners in de vestiging Valthermond en 
Musselkanaal. Jantje gaat nu genieten van haar pensioen. Na jaren te hebben gewerkt 
bij Philips maakte ze elf  en een half  jaar geleden de overstap naar de zorg. Op haar 
laatste werkdag werd ze door bewoners, personeel en cliënten in het zonnetje gezet. 
Hierbij hadden de bewoners allemaal een persoonlijk cadeautje voor haar gemaakt. 
Jantje neemt de komende tijd haar verlofuren op en in mei laat ze De PrinsHoeve dan 
echt helemaal los.

In al die jaren dat ze bij De PrinsHoeve 
heeft gewerkt heeft ze zich volgens Miranda 
Marquering eigenaar van De PrinsHoeve 
altijd met hart en ziel ingezet voor de 
bewoners en de cliënten van de dagbesteding. 
“Als activiteitenbegeleidster bracht ze 
gezelligheid, vertrouwdheid en rust. Als 
zorgcentrum konden we altijd een beroep op 
haar doen niets was haar teveel. Daarnaast 
kon ze heerlijke gerechten koken waar 
iedereen van smulde. Maar ook samen met de 

bewoners en cliënten zong ze liedjes, las ze 
verhalen voor en deed ze nog tal van andere 
activiteiten met ze. De bewoners waren echt 
alles voor haar. We noemden haar hier ook 
altijd ons moeke”. Naast haar werk bij De 
PrinsHoeve is Jantje vrijwilligster bij het 
dorpshuis in haar woonplaats bij het project 
“Samen eten” en daar gaat ze voorlopig nog 
wel even mee door. (Week in Week uit/Martin 
Zaagman)

Bridgeclub Welzijn Ouderen Borger
De uitslag van 27 januari 2023 in het Hunzehuys te Borger.

A Lijn:
1e plaats:         Wia Schuiling & Jan Dijk 65,22%                                                                                                          
2e plaats          Marry Everts& Geert Everts 58,82%
3e  plaats:        Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen 54,86%

B Lijn:           
1e plaats:         Fenny Bruins & Gerrit Bruins 57,50%
2e plaats:         Jantje Boelema & Gre Beerta 55,47%
3e plaats:         Hennie Douma & Henk Tewis 54,64%

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 contact op 
met een van  het bestuur: Jantje Boelema Tel 
0599-21 25 25, Henk Tewis Tel 0599-23 64 
08, Rieky Zinger Tel 06 83 57 49 15 of  0599-
23 80 30.

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




