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Midden in de Samenleving!

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

Woninginbraken in gemeente
Borger-Odoorn
Wijkagent Eefting waarschuwt dat inbrekers de laatste weken actief zijn in de
gemeente Borger- Odoorn. De inbraken vinden veel al overdag plaats. Vaak komen
ze binnen via een verbreking van een deur/ raam maar vooral openstaande ramen/
deuren blijken geliefd. Slachtoffers raken geld, sieraden en waardepapieren kwijt.
Maar bovendien is het gevoel van veiligheid in eigen huis ook weg. De wijkagent
legt uit welke maatregelen bewoners zelf kunnen nemen om de kans op inbraak te
verkleinen.
Lees verder op pagina 7.

Cafetaria Borger is een aanwinst voor
het dorp

HOVC presenteerde in
Odoorn nieuwbouwplannen
tijdens ‘open dag’
Dat HOVC een prachtig nieuw complex krijgt, is
ondertussen genoegzaam bekend. Vorige week
woensdag werden de plannen aan de leden van
de voetbal- en de tennisvereniging gepresenteerd
en afgelopen zaterdag konden belangstellenden
kennismaken met de plannen zoals die voorliggen.
Lees verder op pagina 27.

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

Onderzoek naar verharden
ijsbaan in Gieten
De decembermaand is aangebroken en velen kijken
reikhalzend uit naar een periode met vorst. Dat zou nl.
betekenen dat er weer geschaatst kan worden en dan
hopelijk ook op de ijsbaan in Gieten. Het zal menigeen
niet zijn ontgaan dat het terrein aan de Boddeveld weer
onder water is gezet. Maar om in de toekomst te kunnen
blijven schaatsen op natuurijs, is het van belang dat er in
een korte periode een ijsvloer kan worden gerealiseerd.
Lees verder op pagina 17.

FNV Borger-Odoorn huldigt
75-jarig jubilaris
Onlangs, op 1 december 2022, is de heer Hulshof uit
Borger gehuldigd voor zijn 75 jarig lidmaatschap bij
FNV. Er is aan hem een mooi beeld overhandigd met een
bos bloemen.
Lees verder op pagina 11.

Bedrijfsleidster Rowan Schijff (r) en assistent bedrijfsleidster Anouschka Prins van
Cafetaria Borger
Cafetaria Borger heeft sinds vrijdag de deuren officieel geopend. De cafetaria
was sinds augustus dit jaar gesloten wegens het opstappen van het personeel.
De eigenaren hadden volgens bedrijfsleidster Rowan Schijff twee opties nieuw
personeel vinden of verkopen. Uiteindelijk hebben ze voor het laatste gekozen.
De reacties na de opening waren volgens Schijff heel enthousiast. “Al weken komen
er mensen naar ons toe om te vertellen hoe erg ze het vonden dat de snackbar in het
centrum van het dorp gesloten was en dat ze ernaar uitkeken dat deze weer open ging. De
opening was vrijdag en dat is meteen de drukste dag van de week in een cafetaria. De dag
erna was de kerstmarkt
in Borger wat meteen
een goede kans was om
kennis te maken met alle
mensen en ondernemers
uit de omgeving.
Lees verder op pagina 8.
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Contact
% Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875 ZG Exloo
I www.borger-odoorn.nl
E gemeente@borger-odoorn.nl
T 14 0591 (werkdagen 8.30-16.30 uur)
Calamiteitentelefoon buiten kantooruren:
06 53 72 94 53
@gemeenteBO
% Gemeentehuis
Hoofdstraat 50, Exloo
Openingstijden publieksbalie (op afspraak)
Maandag 8.30-16.30 uur
Dinsdag
8.30-16.30 uur
Woensdag 8.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-16.30 en 17.00-19.00 uur
Vrijdag
8.30-12.00 uur
Maak op tijd uw afspraak. Een afspraak
maakt u via www.borger-odoorn.nl/afspraak
of telefoonnummer 14 0591.

% Afvalbrengpunt
Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond
Openingstijden
Dinsdag
13.00-16.00 uur
Woensdag 13.00-16.00 uur
Donderdag 13.00-16.00 uur
Vrijdag
13.00-16.00 uur
Zaterdag
9.00-14.00 uur

Afval & oud papier

Op dinsdag 20 december wordt oud papier
opgehaald in Zandberg.
’ Deze week (12 – 16 december) wordt
de grijze container geleegd.
Let op: het kan zijn dat uw grijze container
over zes weken pas weer wordt geleegd.
Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl voor
de ophaaldagen in 2023.
Volgende week (19 – 23 december) wordt
de groene container geleegd.
- Let op: Op 24 december wordt het
PMD-afval ingezameld van de route
van maandag 26 december (2e Kerstdag).

Vanaf 1 januari 2023 verandert de afvalinzameling in
onze gemeente. De grijze container wordt vanaf dan
één keer per zes weken geleegd. Dat is nu nog één keer
per drie weken. U ontvangt van ons een brief over deze
veranderingen.

Naast deze variabele kosten betaalt u ook een vast bedrag
voor het inzamelen en verwerken van afval. Dit bedrag
is voor iedereen gelijk. Al deze kosten samen vormen de
afvalstoffenheffing.
Kijk op www.borger-odoorn.nl/afvalstoffenheffing.vanaf

Waarom wordt de grijze container minder vaak geleegd?
In 2025 willen wij de hoeveelheid restafval per inwoner hebben
verminderd tot 30 kilo. Want: hoe minder restafval, hoe beter
voor het milieu. Restafval wordt namelijk verbrand. En hoe
minder we verbranden, hoe lager de CO2-uitstoot.

Gratis bio-emmertjes voor inwoners
Borger-Odoorn
Een groot deel van het afval dat in de grijze container
wordt gedaan, bestaat uit etensresten. Etensresten horen
in de groene container. Wij helpen u graag bij het goed
scheiden van uw afval. Daarom kunt u vanaf woensdag
14 december gratis een bio-emmertje ophalen voor in uw
keuken. Erg handig voor tijdens het koken of na het eten
van uw dagelijkse stukje fruit! Het bio-emmertje leegt u
gemakkelijk in de groene container.

Zit uw container sneller vol?
Wij begrijpen dat het wennen is dat uw grijze container straks
minder vaak wordt geleegd. En dat uw container soms al eerder
vol zit. Als u afval hebt dat niet meer in de grijze container past,
dan kunt u dat kwijt in een ondergrondse verzamelcontainer. U
heeft hiervoor uw afvalpas nodig. U betaalt namelijk 2 euro per
keer dat u de ondergrondse container voor restafval gebruikt.
Waar staan de ondergrondse verzamelcontainers?
Een overzicht van alle ondergrondse containers vindt u
op onze website:
www.borger-odoorn.nl/ondergrondse-verzamelcontainers.

Waar kunt u een bio-emmertje ophalen?
▹ MFA Valthermond
(Vrijheidslaan 11, tijdens openingstijden);
▹ Dorpshuis Valthe
(Hoofdstraat 54, tijdens openingstijden);
▹ Afvalbrengpunt 2e Exloërmond
(Zuiderkijl 9, tijdens openingstijden);
▹ Gemeentehuis Exloo
(Hoofdstraat 50, tijdens openingstijden);
▹ MFA Nieuw-Buinen
(Noorderdiep 141c, tijdens openingstijden);
▹ Sociale Teams Borger
(Hoofdstraat 23, tijdens openingstijden).

Hoe zorgt u voor minder restafval?
U kunt uw restafval verminderen door uw afval nog beter te
scheiden. Afval dat u goed scheidt krijgt door recycling een
tweede leven als grondstof voor nieuwe producten.
Doe daarom uw PMD, GFT, glas, papier en textiel in de juiste
bak. Op www.afvalscheidingswijzer.nl ziet u welk afval in
welke bak hoort.
Hoe beter u scheidt, hoe minder u betaalt
U betaalt voor elke keer dat uw grijze container wordt geleegd.
Daarnaast betaalt u voor elke kilo restafval die u aanbiedt. Hoe
beter u uw afval scheidt, hoe minder vol uw grijze container is.
En hoe minder u dus betaalt.

Op is op!
Wij delen in totaal duizend bio-emmertjes uit. Per adres
mag u maximaal één emmertje ophalen.

%

’ Op zaterdag 17 december wordt
oud papier opgehaald in 1e Exloërmond,
2e Exloërmond, Exloërveen, Exloo, Klijndijk
en Valthermond.

De afvalinzameling verandert

Post van Borger-Odoorn digitaal? Meld u aan voor de Berichtenbox!
Post van onze gemeente kunt u
vanaf nu ook digitaal ontvangen via
de Berichtenbox van MijnOverheid.
De Berichtenbox is een persoonlijke
digitale brievenbus voor post van de
overheid. Het eerste bericht dat u
via de Berichtenbox van ons kunnen
verwachten, is de belastingaanslag.

Deze versturen wij in februari naar alle
huishoudens.

de Berichtenbox. Als er nieuwe berichten
zijn, krijgt u hierover een e-mail.

Hoe werkt het?

Inwoners die zich hebben aangemeld
om berichten van Borger-Odoorn via
de Berichtenbox te ontvangen, krijgen
hun belastingaanslag in februari ook nog
(eenmalig) via de post.

Ga naar mijn.overheid.nl en activeer de
Berichtenbox met uw DigiD. Vink daarna
de gemeente Borger-Odoorn aan. Na
registratie kunt u direct gebruik maken van

% www.borger-odoorn.nl/afval

%
Vergadering gemeenteraad
▶ Besluitvormende raadsvergadering
donderdag 15 december, 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 griffie
via griffie@borger-odoorn.nl of T 14 0591
% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

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

% www.borger-odoorn.nl

Gaan mijn buren
verbouwen?

Berichten over uw buurt
’ Alle besluiten die de gemeente neemt publiceren
we officieel in ons elektronisch gemeenteblad.
Dat kunt u bekijken via www.borger-odoorn.nl/
overuwbuurt. Deze digitale publicaties zijn leidend.
Hieronder vindt u de titels van de publicaties van
vorige week. Aan dit overzicht kunt u geen rechten
ontlenen.
’ Op www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich
inschrijven voor de e-mailservice of de app
downloaden.

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
e-mailservice & app
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’ 09-12-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Buinerveen, Zuidonder kavel 26,
het realiseren van een
vrijstaande woning met uitrit
’ 09-12-2022, Exloo
Hoofdstraat 19, het organiseren
van een kerstconcert te midden
van de schaapskudde, Z2022015355 (verleend 6/12)
’ 09-12-2022, Verleende
omgevingsvergunning:
Buinerveen, gelegen aan
Hoofdstraat en Zuiderdiep, het
kappen van diverse bomen ten
behoeve van de herinrichting
’ 09-12-2022, Verlenging
beslistermijn: Ellertshaar,
Ellertsweg 9, het bouwen van
een centrumgebouw incl.
keuken voor de camping
’ 09-12-2022, Borger

U ontvangt dan automatisch alle publicaties
over uw buurt.
’ Beschikt u niet over een internetverbinding?
Dan kunt u een publicatie inzien in het
gemeentehuis. Hiervoor maakt u een afspraak
via telefoonnummer 14 0591.
U kunt ook bellen als u meer wilt weten
over een besluit.
’ Bent u het niet eens met een besluit? Kijk dan op
www.borger-odoorn.nl/bezwaar.

’

’

’

’

’

Hoofdstraat 44, Exploitatievergunning Cafetaria Borger
B.V., Z2022-017091 (verleend)
09-12-2022, Weigering
omgevingsvergunning: Borger,
Drouwenerstraat 2, het herstellen van oude oprit (het verlagen
van de stoep)
09-12-2022, Verleende
omgevingsvergunning:
Valthermond, Noorderdiep 348,
het plaatsen van 5 lichtmasten
bij VV Valthermond
09-12-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Exloo,
Zuideinde 12, het verplaatsen
van de uitrit
09-12-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Klijndijk,
Melkweg 36, het plaatsen van
een stacaravan als tijdelijk
woonverblijf
09-12-2022, Aanvraag

’

’

’

’

’

omgevingsvergunning: Odoorn,
Paasbergen 1, het wijzigen van
een brandscheiding t.b.v. het
realiseren van een portioneerkeuken
09-12-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: NieuwBuinen, Zuiderdiep 333, het
realiseren van een recreatieappartement
08-12-2022, Grondstoffenvisie 2021-2025 Gemeente
Borger-Odoorn
08-12-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Borger,
Drouwenerstraat 7A, het starten
van een kapsalon aan huis
08-12-2022, Subsidieregeling verduurzaming
particuliere woningen
proeftuinen Regio Deal
gemeente Borger-Odoorn
07-12-2022, Verleende

omgevingsvergunning:
Drouwen, Hoofdstraat 11, het
kappen van een Eik achter in
het weiland
07-12-2022, Weigering
omgevingsvergunning: Exloo,
Valtherweg 6, het legaliseren
van het rieten dak, de
geplaatste lichtreclame op de
voorgevel en diverse constructieve aanpassingen intern
07-12-2022, Verleende
omgevingsvergunning:
Drouwen, Gasselterstraat 7-085,
het geheel vervangen van een
recreatiewoning
07-12-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Borger,
Harm Tiesingstraat 22, het
verlengen van het hoofdgebouw
06-12-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Drouwen,
3991.1023 A2 Poster Gemeente_Verbouwen_WT.indd 1

’

’

’

’

Lees verder op pagina 4
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Pleinfeest en Top2000 café in Valthe

Dinsdag 13 december ‘22
Jaargang 50 nummer 50
Week in Week uit verschijnt
elke dinsdag huis-aan-huis in
Borger, Bronneger, Bronnegerveen,
Buinen, Buinerveen, Drouwen,
Drouwenermond, Drouwenerveen,
Ees, Eesergroen, Eeserveen,
Exloërveen, 1e Exloërmond,
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk,
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoornerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp,
Zandberg, Gieten, Gieterveen,
Gasselte, Gasselternijveen,
Schoonloo.
Elke dinsdag liggen extra
exemplaren Week In Week Uit
op de volgende adressen:
Bakkerij van Veenen, Exloërweg 8, Valthe. Slagerij Drent,
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond.
Hunzebergen,Valtherweg 36, Exloo. Gemeentehuis, Hoofdstraat 50,
Exloo. Tourist info, Hoofdstraat
55a, 7875 AB Exloo. Spar, Hoofdstraat 49, Exloo. Tankstation,
Drentse Poort 1, Nieuw-Buinen.
Gemeentehuis Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, Gieten. Jumbo Abbas,
Stationsstraat 37, Gieten. Tourist
info, Hoofdstraat 24 a, 9531 AG
Borger. Bruna, Grote Brink 3,
Borger. AH, Hoofdstraat 35,
Borger, Camping de 7 Heuveltjes,
Odoornerstr. 25, Ees (bak) (alleen
in de periode van 1 april t/m 15
oktober), Camping Het Verlaat,
Zuiderdiep 510, Valthermond
(alleen in de periode van 15 maart
t/m 15 oktober)
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Valthe nadert het einde van 2022 in stijl! Na 2 jaar afwezigheid, maakt Valthe zich weer
op voor het pleinfeest. Dorpsvermaak heeft dit jaar de handen in één geslagen met
Grand café het Perron!
Rondom het Perron kan Valthe e.o. weer
gezellig samen komen op zaterdag 17
december van 16:00 tot 21:00. De middag
en avond zal muzikaal omlijst worden
door het Gasselter Blaoskapel en de band
Greymen. Het Gasselter Blaoskapel komt
in Dickens stijl enkele winterse klanken te
gehore brengen. Aansluitend zal Greymen
hun repetoire spelen. Deze in de stijl van het
alom bekende Top2000 genre. Verder zijn
er natuurlijke weer heerlijke versnapering.
Huisgemaakte snert, hotdogs, marshmallows,
gluhwein, warme chocomelk e.a. Kortom,
vertier en versnaperingen voldoende.

Aansluitend vindt in Grand café het Perron
het Top2000 café plaats. Vanaf 21:00 zal
Greymen een avondvullend programma ten
gehore brengen, alles in het teken van de
Top2000. N.a.v. het succes van BusPop, is de
band gevraagd of ze nog eens wilden spelen.
De datum en plaats werden vastgelegd en
hoe fraai is het, dat dit samen valt met het
“pleinfeest” in Valthe.
Zien we jullie zaterdag 17 december van
16:00 tot... bij Grand café het Perron.
Dorpsvermaak en het Perron, doen er alles
aan om het een geslaagde avond te maken.

Borger-Odoorn ontvangt € 50000 voor
het maken van een stedenbouwkundige
schets
Gedeputeerde Staten stellen in totaal € 397.500,-- aan incidentele subsidies
beschikbaar ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit in de provincie Drenthe. Het
gaat om een zestal projecten in de gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn, Meppel,
De Wolden en Midden-Drenthe.
Gedeputeerde Henk Brink: “Deze initiatieven
en ontwikkelingen dragen bij aan een
wezenlijke verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit en leefbaarheid in onze provincie.
De projecten hebben unieke aspecten en
kunnen dankzij deze provinciale subsidie met
de gewenste kwaliteit worden uitgevoerd.”

Gemeente Borger-Odoorn
Aan de westkant van Borger komen
verschillende opgaven samen zoals
woningbouw, de ontwikkeling van een OVhub en de inpassing van een nieuwe school
en de daarmee samenhangende aanpassingen
aan de infrastructuur. De gemeente BorgerOdoorn ontvangt €50.000,-- voor het maken
van een stedenbouwkundige schets.

Kerstmarkt in Borger:
als vanouds!
Na twee jaar afwezigheid stond Borger zaterdag
weer helemaal in het teken van de Kerstmarkt. ‘De
Kerstmarkt is gewoon altijd leuk’, zegt Anita de
Veen, voorzitter van Ondernemersvereniging Borger.
‘Ondanks het feit dat we door corona twee jaar geen
Kerstmarkt konden organiseren, hebben we een heel
goede naam opgebouwd. Zowel standhouders als
bezoekers komen hier gewoon graag.’
Alles zat mee, afgelopen zaterdag. Het was koud, maar zeer
sfeervol en het ontbrak de bezoekers aan helemaal niets. ‘De
kramen waren zeer gevarieerd. Er was voldoende te eten en
te drinken en de sfeer was echt geweldig’, vertelt De Veen.
Er was bovendien muziek en ook de publieke belangstelling
was bijzonder goed te noemen. Het enige wat eigenlijk
ontbrak waren wat sneeuwvlokken om het plaatje compleet
te maken. ‘Je kunt niet alles hebben, haha. Maar ondanks het
feit dat het niet sneeuwde, kunnen we terugkijken op een
zeer geslaagde dag.’ (Week in Week uit/Vincent Muskee)

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

Vrouwenkoor uit Borger
a.s. Vrijdag gezellige Kerstmarkt in Exloo verkoopt kerststukjes in
Op vrijdag 16 december 2022 tussen 18.00 en 21.00 uur kun je alvast in de stemming
Albert Heijn
komen voor de naderende feestdagen. De kerstmarkt wordt gehouden op de Brink
naast de Schaapskooi in Exloo.

Het dorp is gezellig verlicht en op de Brink
klinkt sfeervolle muziek. Veel ondernemers
en vrijwilligers zijn druk in de weer om er een
gezellige avond van te maken. Er zijn kramen
met kerstdecoraties, feestkleding en leuke

snuisterijen. Natuurlijk wordt er ook aan
de inwendige mens gedacht. Wat te denken
van bijvoorbeeld overheerlijke oliebollen,
glühwein en kniepertjes! Wij hebben er zin in.
Jij komt toch ook langs?

Op zaterdag 17 december 2022 is het weer zover! Na
2 jaar afwezigheid door de maatregelen zijn wij, van
Vrouwenkoor ‘Leedvermaak(t)’ Borger blij dat wij de
verkoop van kerststukjes weer kunnen aanbieden.
U kunt ons dan vinden in de hal van Albert Heijn vanaf
08.30 uur.
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%
Opvang vluchtelingen in Borger-Odoorn
▶ In de gemeente Borger-Odoorn zijn meerdere opvanglocaties voor vluchtelingen
in gebruik. Er zijn vijf locatiemanagers werkzaam bij de gemeente, die
ieder aanspreekpunt zijn voor een of meerdere opvanglocaties.
Locatiemanager

Vakantiepark Capfun Fruithof Klijndijk

Ben Helle

Het Tussendiep PKN kerk Nieuw-Buinen

Marieke Essing

Het Kleurenpalet Nieuw-Buinen

Marieke Essing

Groepsaccommodatie Eesergroen

Jaap Kuiper

Oringer Stee Odoorn

Hilde Timmermans

Diverse woningen en chalets

Jaap Kuiper

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)
12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo

Paul Dalhuisen

Boerderij Camping Exloo

Paul Dalhuisen

25 Graden Noord Drouwenerveen

Paul Dalhuisen

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

% www.borger-odoorn.nl

▶ U kiest het toetstenbord als u
geschreven tekst wilt laten
vertalen: druk een paar seconden
op de microfoon.
▶ U kiest uw eigen taal
(links op het scherm).
▶ U kiest de taal waarin u uw
boodschap wilt laten vertalen
(rechts op het scherm).
▶ Spreek of typ uw boodschap.
Contact en informatie:
T 14 0591, vraag naar de locatiemanager
van de opvanglocatie waarover u belt.
E vluchtelingenopvang@borger-odoorn.nl
I www.borger-odoorn.nl/vluchtelingen

’ 06-12-2022, Voorgenomen verkoop van
grond
’ 06-12-2022, Verkeersbesluit instellen (brom)
fietspad Buinerstraat te Borger
’ 06-12-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Nieuw-Buinen, Zuiderdiep 25,
het bouwen van een woning met schuur
’ 05-12-2022, Verordening VROM Startersregeling, aanpassing bovengrens naar NHG
en maximale lening november 2022
’ 05-12-2022, Nadere regels subsidie voor
Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse
Educatie (VVE) 2023 gemeente Borger-Odoorn
◀

%

Oekraïense vluchtelingen

Alinghoek 16, het verplaatsen van een uitrit
’ 06-12-2022, Exloo
Polweg 3A, het organiseren van een
gezondheidsfair / lyme markt, Z2022-015637
(verleend 01/12)
’ 06-12-2022, Voorgenomen verpachting van
los land
’ 06-12-2022, Bestemmingsplan
'2e Exloërmond, Jan Fabriciusstraat
herstructurering', ontwerp
’ 06-12-2022, Bestemmingsplan
‘Buitengebied, Middenweg Ees’ en besluit
hogere waarden Wet geluidhinder
Middenweg Ees

Inloopbijeenkomst over verlenging
vluchtelingenopvang Exloo
▶ 19 december 16.30 - 18.00 uur
Sinds eind september 2022 verblijven
er 24 vluchtelingen in de tweepersoons
units achter het gemeentehuis en 9
vluchtelingen in de groepsaccommodatie
van Camping Exloo. Het gaat om vluchtelingen die geen onderdak konden krijgen
in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zij
moeten nog de gehele asielprocedure
doorlopen. In eerste instantie ging het
om opvang voor de duur van ongeveer
drie maanden, tot en met januari 2023.
Dorpsraad wil medewerking verlenen
aan verlenging tot 1 april 2023
Vanwege een tekort aan opvangplekken hebben het COA en het bestuur van
de Veiligheidsregio Drenthe aan onze
gemeente gevraagd deze opvang te verlengen tot 1 april 2023. Wij zijn hierover
in gesprek gegaan met de Dorpsraad van
Exloo. De Dorpsraad heeft vervolgens verder overleg gevoerd met de verschillende

vertegenwoordigers van het algemeen
bestuur. Er is bijvoorbeeld gekeken of er
klachten waren van overlast. Dat is niet
het geval. De Dorpsraad heeft daarom
besloten medewerking te verlenen aan
verlenging van de opvang.
Inloopbijeenkomst op 19 december
in het dorpshuis
Inwoners van Exloo zijn van harte welkom om hun mening te geven en vragen
te stellen tijdens een inloopbijeenkomst
op 19 december a.s. Tussen 16.30 en
18.00 uur zijn burgemeester Jan Seton
en de locatiemanager van deze groep
vluchtelingen aanwezig om eventuele
vragen over de verlenging van de opvang
te beantwoorden.
In de collegevergadering van dinsdag
20 december nemen burgemeester en
wethouders een standpunt in over de
verlenging van de opvang.
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Wijkagenten

Kerkdiensten

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

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

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

Adverteren
in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
Weekenddiensten
Ziekenhuis
Refaja Stadskanaal: 0599 - 654 654
Scheper Ziekenhuis Emmen:
0591 - 691 911.
Voor afspraken (0591) 691 111
Huisartsen
Borger-Odoorn, Valther- en
Exloërmonden, Schoonoord e.o.
Spoedgevallen na 17.00 uur en ‘s
weekends: 0900-1120112.
Tandartsen
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 Gezondheidszorg 0592-243707
Vrijw. thuishulp 0591-585554
Dierenartsen 0591-513151
Dierenbescherming en
Dierenambulance 0900-0245
Diergeneeskundig Centrum ZuidOost Drenthe te Sleen 0591-361368
Zorgkompas Odoorn
(0591) 580271
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Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. L. Roersma.
Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
mw. J. Lambers-Niers.
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja,
Drentse Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan: 4e
Advent; ds. Mellema.
Baptistengemeente: Meer info op
baptisten-nieuwbuinen.nl
Levende Christengemeente Connect
MFA Nieuw Buinen
Noorderdiep 141C Nieuw Buinen.
(ingang via de aangegeven zijkant)
Inloop met koffie vanaf 10:00 h
Aanvang 10:30 h
Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn
Zondag 11 december, aanvang 10.00
uur. Voorganger: Helene Westerik
Organist: Wim Boer. Zie ook onze
website en FB-pagina
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn

Snelle raadsvergadering in Exloo
Afgelopen donderdag liet de gemeenteraad van Borger-Odoorn zien dat
lang vergaderen niet altijd nodig is. Binnen een uur jasten ze alle acht
agendapunten erdoorheen. Dit waren niet allemaal spannende punten
maar toch werden flinke onderwerpen doorgeschoven als hamerstuk
naar de besluitvormende vergadering.
Door: Ineke Arends
Riool
Het gemeentelijk rioolplan (20222029) was het omvangrijkst. Door
een goede voorbereiding van de
ambtenaren en het college waren de
meeste vragen van de raadsleden al
vooraf beantwoord. Het college kreeg
hiervoor dan ook de complimenten.
De grootste wijziging met het huidige
rioolplan is dat de gemeente waar
mogelijk rioolbuizen zal relinen. Dan
halen ze een oude buis niet uit de
grond om te vervangen maar plaatsen
ze een nieuwe buis in de oude buis.
Dit scheelt veel graafwerkzaamheden
en zal vooral in het buitengebied

mogelijk zijn. Met deze techniek kan
voor een deel de afschrijving worden
verhoogd van 25 jaar naar 60 jaar.
Bijkomend voordeel is dat de heffing
voor de inwoners niet extra hoeft te
worden verhoogd.
Een ander agendapunt waar inwoners
de gevolgen van zullen merken is het
advies voor de zendmachtiging voor
lokale radio en tv. Hierover gaat de
raad niet zelf, het commissariaat van
de media geeft deze machtiging af.
De huidige machtiging is afgegeven
aan RTV Borger-Odoorn maar deze
omroep heeft zichzelf ondertussen
opgeheven. Er zijn twee omroepen

die zich hebben gemeld voor een
nieuwe machtiging, RTV1 en ZO!34.
De bestuursvoorzitter van RTV1
maakte hierbij gebruik van het
spreekrecht voor burgers. Omdat
RTV1 voldoet aan alle voorwaarden
zal de gemeenteraad het advies
geven om hun te machtigen. Veel
raadsleden benoemden hierbij ook dat
deze omroep zich al had bewezen in
onze gemeente waar ze al een tijdje
werkzaam zijn.
Gemeentesecretaris
Ongebruikelijk in een
oordeelsvormende vergadering was
dat er een mededeling kwam van de
burgemeester. Gemeentesecretaris
Dorine Rensen heeft een andere baan
aanvaard bij de provincie. Daarom
komt haar plek vrij. Het college wil
proberen voor de kerstvakantie een
sollicitatieprocedure op te starten.

2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur: ds.
Spijker.

Bella Luna en Lisa Ploeger schitteren in Podium 34
in Borger

Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur: ds.
W. de Groot, De Hoeksteen.

Het was zaterdagavond bijzonder
goed toeven in Podium 34
in Borger. Daar konden de
aanwezigen namelijk genieten van
optredens van Bella Luna en Lisa
Ploeger. Beide artiesten wisten de
handen op elkaar te krijgen.

Valthermond
Baptisten Gemeente: Gert Stap.
Protestantse gemeente, 10.00 uur: ds.
W. de Groot, De Hoeksteen.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
4e Advent, ds. A.J. Wouda.
R.K. Statie Gieten.
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Zaterdag 10 december van
16.00 uur tot 18.00 uur kerstmarkt
in Parcival, Zandberg. Zondag 18
december, 9.30 uur, Eucharistieviering,
celebr. Pastoor J.E.B. Deuling. Woensdag 21 december 9.00 uur, Eucharistieviering, celebr. Pastoor J.E.B. Deuling.
Woensdag 21 december 19.00 uur,
kerst/ eucharistieviering ZVG, 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, Oosterkadekerk, 9.30 u. ds. H.J.C.C.J. Wilschut uit
Bovensmilde. 19.00 u. ds. C.G. op ’t
Hof uit Siddeburen.

Lisa Ploeger is overigens afkomstig
uit Gieten, hoewel ze tegenwoordig
woonachtig is in Groningen.
Hoofdact zaterdag in Borger was
Bella Luna, een singer-songwriter
met Filipijnse roots. Ze bracht soul
en jazz op een zeer gevoelige wijze.
Bovendien staat ze bekend om haar
zeer geestige en soms ook brutale
teksten, die ook in Borger goed in de
smaak vielen.
Mensen uit de regio waren verder
uiteraard zeer benieuwd naar het
optreden van Lisa Ploeger. Zij is een
sterk opkomende singer-songwriter

en was al eens – in 2020- support act
van het Noord Nederlands Orkest.
Ondertussen heeft ze met ‘Waves’
al een bekend nummer uitgebracht,
een nummer dat al verschillende

keren te horen was op NPO Radio
2. Van Lisa Ploeger gaan we in de
toekomst ongetwijfeld nog heel veel
meer horen. (Week in Week uit/Vincent
Muskee)

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
Oudejaarswandeltocht in Exloo op vrijdag 30
december
Twee jaar konden we de Oudejaarswandeltocht niet door laten gaan
vanwege corona. Maar vrijdag 30 december kan er weer gewandeld
worden door de bossen rond Exloo. Er zijn drie routes uitgezet over 5,
10 en 15 kilometer. De routes beginnen en eindigen bij het dorpshuis in
Exloo.
De routes worden met routepijlen
uitgezet en men krijgt een routekaart
mee. Voor de wandelroutes over 5
en 10 kilometer kan gestart worden

tussen 10.00 en 13.00 uur. Voor
de wandelroute over 15 kilometer
kan gestart worden tot 12.00 uur.
Inschrijven kan in het Dorpshuis,

Hoofdstraat 58a, 7875AD Exloo.
De kosten zijn € 7,00 per persoon
(kinderen tot 12 jaar vrij). De koffie,
thee en ranja staat klaar en is gratis
en na de wandeltocht zijn er heerlijke
oliebollen van de plaatselijke bakker.
We hopen op een grote opkomst en
goed wandelweer.
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Woninginbraken in gemeente
Borger-Odoorn
Wijkagent Eefting waarschuwt dat inbrekers de laatste weken actief zijn in
de gemeente Borger- Odoorn. De inbraken vinden veel al overdag plaats.
Vaak komen ze binnen via een verbreking van een deur/ raam maar vooral
openstaande ramen/ deuren blijken geliefd. Slachtoffers raken geld, sieraden en
waardepapieren kwijt. Maar bovendien is het gevoel van veiligheid in eigen huis
ook weg. De wijkagent legt uit welke maatregelen bewoners zelf kunnen nemen
om de kans op inbraak te verkleinen.
Inbrekers zoeken meestal snelle buit. Daarom scannen zij huizen op inbraaktijd en
risico’s. Hoe langer ze denken bezig te zijn een deur of raam te forceren, hoe groter
de kans dat ze al bij voorbaat op zoek gaan naar een betere plek. Hetzelfde geldt met
betrekking tot verbergplekken. Als hoge struiken en blinde hoeken ontbreken, is dat ook
ongunstig voor hen.
Preventietips
· Op www.politiekeurmerk.nl vindt u
advies over goed hang- en sluitwerk op
ramen en deuren.

· Leg de huissleutel nooit op een
geheime plek buiten uw huis. Inbrekers
kennen al die plekjes.

· Draai voor- en achterdeur altijd op
slot. Dan kan niemand ze met een
stukje plastic openen.

· Leg geld, sieraden of andere
waardevolle spullen niet op een van
buiten zichtbare plek.

· Haal de sleutel altijd uit het slot.
Inbrekers kunnen er dan niet met een
handigheidje bij.

· Heeft u vaker waardevolle spullen in
huis of woont u afgelegen? Overweeg
dan een kluis of alarmsysteem.

· Kunnen inbrekers zich bij deuren of
ramen verstoppen? Snoei struiken.
Plaats buitenlampen.

· Bent u een paar dagen - of langer - van
huis? Zorg dat het er ‘normaal
bewoond’ uitziet. Laat buren,
familie of vrienden post opruimen.
Gebruik tijdschakelaars voor
wisselende verlichting.

· Laat ladders, groenbakken of andere
‘opstapjes’ niet ’s nachts in de tuin.
Inbrekers gebruiken ze graag.
· Hang geen adres aan de sleutelbos. Na
verlies kan iedere vinder het huis
binnen.

· Meldt niet op voicemail en sociale
media dat u weg bent en plak geen
briefjes op het raam dat de koerier het
pakje maar in de schuur moet leggen.

In week 51 zal de politie zichtbaar en onzichtbaar aanwezig zijn voor het geven van
preventietips met betrekking tot dit onderwerp. Wij houden u graag op de hoogte via
onze sociale media kanalen van de politie Zuidoost Drenthe.
Tips na ontdekking van inbraak
Heterdaad: kom nergens aan. Wacht buiten. Bel alarmnummer 112 en wacht op de politie.
Ziet u de dief of dieven wegvluchten? Onthoud hun signalement, het kenteken van de
auto of brommer en de richting waarin zij verdwenen. Geen heterdaad: bel 0900 – 8844
voor een afspraak met de politie om aangifte te doen.
Uw wijkagent
Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw
postcode in. Automatisch verschijnen dan naam en foto.

Kerst-Welkomdienst in Borger
m.m.v. Elspeets Mannenensemble
Zondag 18 december is er een Kerst-Welkomdienst in de Goede Herderkerk in
Borger m.m.v. Elspeets Mannenensemble o.l.v. Dick van Asselt. Het Elspeets
Mannenensemble is in 2005 opgericht en bestaat uit 10 ervaren zangers en staat
onder de inspirerende leiding van Dick van Asselt.
Doelstelling van het Ensemble is het zingen van geestelijke en klassieke muziek.
Het Mannenensemble verleent jaarlijks haar medewerking aan diverse concerten en
kerkdiensten. Voorganger is Ds. W.M.Schut uit Elburg en het thema is: “De Heiland
geboren in een stal”
Het is en blijft een bijzonder en machtig gebeuren: Het kind geboren op aarde. Gods
Licht in ons midden. We zingen en bidden vanuit ons ontzag voor het Christuskind.
We mogen onze dankbaarheid stem geven en ons verlangen naar heelheid en een Vrede
die nooit ophoudt. Juist met Advent staan we stil bij wat komt met kerst: de geboorte
van Jezus, door God gezonden om licht en leven te brengen. Vanuit dat geloof delen
we hoop en vertrouwen met de mensen om ons heen. De samenzang wordt begeleid op
orgel door Herman Boerman uit Hardenberg samen met Klaas Jan Pullen op saxofoon.
Aanvang 19.00 uur en vanaf 18.45 uur is er samenzang. U bent van harte welkom!!
Kerst vieren we samen, daarom is deze dienst bij uitstek geschikt om eens een gast mee te
nemen.

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Cafetaria Borger is een aanwinst voor het dorp

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

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Woensdag 21 december a.s.

Kerstbingo in MFA
Brughuus Valthermond

Stichting de Afdraai organiseert op woensdag 21
december a.s. om 19.30 uur weer een bingo in MFA
Brughuus aan de Vrijheidslaan 11 te Valthermond. Elke
3e woensdag van de maand wordt hier weer een bingo
georganiseerd.
De kosten zijn € 15,- voor 13
rondes en 2 superrondes en
de eerste kop koffie is gratis.
Tevens krijgt elke speler een
stempelkaart waar tijdens
de laatste bingo voor een

verrassing wordt gespeeld.
Verder wordt er gespeeld
voor leuke geldprijzen.
Wij hopen u te zien!

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

Cafetaria Borger heeft sinds vrijdag
de deuren officieel geopend. De
cafetaria was sinds augustus dit jaar
gesloten wegens het opstappen van
het personeel. De eigenaren hadden
volgens bedrijfsleidster Rowan
Schijff twee opties nieuw personeel
vinden of verkopen. Uiteindelijk
hebben ze voor het laatste gekozen.
De reacties na de opening waren
volgens Schijff heel enthousiast. “Al
weken komen er mensen naar ons
toe om te vertellen hoe erg ze het
vonden dat de snackbar in het centrum
van het dorp gesloten was en dat ze
ernaar uitkeken dat deze weer open
ging. De opening was vrijdag en dat
is meteen de drukste dag van de week
in een cafetaria. De dag erna was de
kerstmarkt in Borger wat meteen een
goede kans was om kennis te maken
met alle mensen en ondernemers uit de
omgeving. Het was meteen een goede
vuurdoop voor het team want het was
ontzettend druk. Maar we zijn heel
trots op hoe we het met elkaar hebben
Bedrijfsleidster Rowan Schijff (r) en assistent bedrijfsleidster Anouschka Prins van
gedaan. Iedereen vindt het personeel
Cafetaria Borger
vriendelijk en is blij dat ze eindelijk weer
in de buurt een lekker patatje kunnen
het assortiment bepalen en kiezen
snackbar te hebben want het was een
eten”.
met welke leveranciers en mensen ze
enorm gemis en met het team wat we
willen werken daardoor staan ze voor
tot nu toe hebben is het een fijn welkom
De vorige cafetaria was een Kwalitaria.
100% achter alles wat ze verkopen. De
voor de mensen”. (Week in Week uit/
De huidige eigenaren hebben
cafetaria is volgens Schijff absoluut
Martin Zaagman)
ervoor gekozen om daar vanaf te
een aanwinst voor Borger. “Iedereen
stappen. Hierdoor kunnen ze zelf
was er weer aan toe om in de buurt een

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
Er was een inloopbijeenkomst bij Bussemaker over
nieuwe natuur Boermastreek
De omgeving van Boermastreek gaat veranderen. Het schetsontwerp voor
de nieuwe natuur langs het Achterste Diep is inmiddels klaar en werd
woensdag 7 december gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in
Exloo. Hier kon iedereen die geïnteresseerd is vragen stellen en meedenken
over de toekomstige inrichting van het gebied.
Tussen de Zoersche landen en
de Oude Dijk in Exloërveen ligt
Boermastreek, een klein gebied van
zo’n veertig hectare. Hier wordt natuur
teruggebracht door het Achterste
Diep weer te laten meanderen en het
kruidenrijk grasland, met hier en daar
moerasbos terug te brengen.
Inloopbijeenkomst
Tijdens de inloopbijeenkomst werd het
verhaal verduidelijkt met verschillende
kaarten, kon men vragen stellen en
kom men een mening geven over het
ontwerp. Ook was het waterschap
aanwezig om vragen te beantwoorden
over de pilot Veenoxidatie die in
een deel van Boermastreek loopt.
De bijeenkomst werd georganiseerd
door Prolander namens de

Bestuurlijk Adviescommissie (BAC),
in samenwerking met de provincie
Drenthe, waterschap Hunze en Aa’s,
Stichting het Drentse Landschap en de
gemeente Borger-Odoorn.
Waarom doen we dit?
Drenthe gaat voor robuuste natuur
die tegen een stootje kan en ruimte
biedt om te beleven en benutten.
We verbeteren bijvoorbeeld de
waterhuishouding, en versterken de
biodiversiteit in natuurgebieden. Met
een gebiedsgerichte aanpak kijken
we hoe de opgaven van natuur,
landbouw, klimaat en water elkaar
kunnen versterken. Zo maken we de
natuur weerbaar en ontstaat er ruimte
voor toekomstgerichte landbouw en
economische ontwikkelingen.
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Heel VEB’98 bakte op de kerstmarkt

Shoppen en eten op de kerstmarkt in Borger
Heel VEB’98 bakt. Dat was het
thema voordat de kerstmarkt van
start ging, dus gingen leden, ouders
van leden en commissieleden aan de
slag in de keuken. Ook werd er in
“Nuuverstee” een sponsor gevonden
voor de standplaats en baklocatie.
Ongelofelijk bedankt hiervoor.
Kniepertjes, stollen, chocoladelollies
en vele andere lekkernijen kwamen
tevoorschijn en werden op de kraam
uitgestald.
Koopjesjagers, gezelligheidsdieren en
feestdagenfanaten alles trok vanaf
12:00 bij VEB’98 aan de kraam voorbij.
Het was winterkou maar dat hoort
natuurlijk bij een kerstmarkt. De Jeugd
van VEB’98 en enkele commissieleden
zorgden ervoor dat de kraam vanaf
het begin tot het eind bemand was

en dat het er gezellig aan toe ging. De
verkoop ging hard en aan het begin van
de avond was de kraam al voor de helft
leeg verkocht. Het was toen al donker
geworden en overal branden gezellige
lampjes. Ook de kerstman zelf gaf acte
de préséance. Om 19:00 uur was het
publiek uitgekocht en waren de magen

gevuld. Langzaam zocht iedereen de
warmte elders op. De kraam werd dan
ook opgeruimd en de laatste dingen
gingen mee naar huis. VEB’98 kan
terugzien op een bijzonder geslaagde
dag en wil iedereen die hieraan heeft
meegewerkt bedanken en niet in de
minste plaats de kopers.

3x uitverkochte zaal voor Rederijkerskamer Borger

Rederijkerskamer bedanken iedereen
Na een bevlogen jaar
waarin we o.a. een
bestuurswisseling hebben
gehad, het moment dat
onze voormalige voorzitter
dhr. Lex Otten het stokje
heeft overgedragen
(nogmaals bedankt voor
je inzet Lex!), en wij
een compleet nieuwe
draaiboek in elkaar
moesten zetten omdat
we dit jaar op een nieuwe
locatie zijn gaan spelen en
in deze de samenwerking
zijn aangegaan met
Podium 34 te Borger konden we vorige week vrijdag-, zaterdag-avond en
zondagmiddag jl. weer een aantal prachtige voorstellingen laten zien. We
mochten na 2 jaar weer op de buhne staan! Dit jaar dus voor het eerst bij
Podium 34 in Borger. (Podium 34 bedankt voor de fijne samenwerking!)
Voor ons de aftrap voor een nieuw concept!
Graag willen wij iedereen die zich voor
ons heeft ingezet, is komen kijken of

ons op een andere manier een warm
hart heeft toedragen, heel erg bedanken!

Lezing archeologisch onderzoek
in Borger naar prehistorische
huisplattegronden in Daalkampen
Op donderdagavond 15 december om 19.30 uur geeft archeoloog Janneke
Hielkema een lezing in het Hunebedcentrum over de opgravingen die zijn
uitgevoerd in de woonwijk Daalkampen in Borger. Er zijn in al die jaren
enorm veel sporen gevonden die laten zien dat er duizenden jaren geleden al
mensen in het huidige Borger woonden.
Aanmelden kan via communicatie@
hunebedcentrum.nl. De lezing duurt
ongeveer een uur waarbij er kort wordt
gepauzeerd met een kopje koffie of

thee. De kosten voor deze lezing zijn
€5,-. Museumkaarthouders zijn gratis op
vertoon van hun Museumkaart.

Tot ziens! Rederijkerskamer Borger
www.rederijkerskamerborger.nl

Dinsdag 13 december 2022
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IJS 9,PR .99
26
€

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

Dinsdag 13 december 2022

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN
UW AUTO!!

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

JS 9,I
PR .89
16
€

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

IJS 9,PR .69
13
€

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

IJS 9,PR .89
19
€

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

IJS 9,PR .49
29
€

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

IJS 9,PR .99
23
€

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

IJS 9,PR .39
24
€

IJS 9,PR .89
19
€

PEUGEOT 2008 1.2 T Automaat Blue Lion
airco/navi/pdc
Oktober 2017 - Black metallic - Stof
Benzine - Automaat - 53.503 km
Nieuwprijs: €26.620,IJS 0,PR .90
20
€

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

IJS 0,PR .40
16
€

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

IJS 9,PR .99
22
€

OPEL GRANDLAND X 1.2 Turbo
120 Jaar Ed. navi/clima/18”LM
Augustus 2019 - Grijs metallic
Half leder - Benzine - Handgeschakeld - 65.658 km - Nieuwprijs:
€36.920,-

IJS 9,PR .99
29
€

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

IJS 0,PR .30
19
€

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,-

IJS 9,PR .99
17
€

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

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

IJS 9,PR .99
18
€

T
D
R
T
O
H
C
W
A
W
R
VE

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

IJS 9,PR .89
21
€

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

IJS 9,PR .89
20
€

MINI MINI 1.5 Cooper navi/
airco/17”LM
Juli 2019 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
41.889 km - Nieuwprijs: €30.220,-
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FNV Borger-Odoorn huldigt 75-jarig
jubilaris
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In januari is de 30e editie UDIK-loop in
Klijndijk
Op zaterdag 21 januari 2023 organiseert stichting UDIK na twee jaar weer de UDIKloop. Heel bijzonder dit jaar, want het is de 30e editie van deze run van Klijndijk.
Zoals ieder jaar staat er een 10 km run op het programma. Ook kan men meedoen aan
de 4 mijl run. Beide parcoursen gaan dwars door het Valtherbos en zijn grotendeels
onverhard. Zoals ieder jaar is de start/finish bij het Dorpshuis ‘Oes Hokkie’ in
Klijndijk. Daar is voorafgaand aan de race ook een puppyrun van ¼ mijl (400 meter)
voor de allerkleinsten. Tevens is er een jeugdloop. De loop van 1 mijl (1600 meter) is
speciaal voor de jeugd tot 13 jaar en gaat deels door de woonwijk van Klijndijk.

Onlangs, op 1 december 2022, is de heer Hulshof uit Borger gehuldigd voor zijn 75
jarig lidmaatschap bij FNV. Er is aan hem een mooi beeld overhandigd met een bos
bloemen.
De 96 jarige heer Hulshof heeft altijd in de in
de landbouw gewerkt. Het was hard werken
bij de boer. Vroeg opstaan en soms ook
laat weer thuis. Ook heeft de heer Hulshof
drie jaar in Indonesië gewoond tijdens zijn
dienstplicht.
De heer Hulshof is door zijn vader lid
gemaakt van de FNV, evenals zijn 7 broers.

Zijn vader vond dat ze allemaal lid moesten
worden van de vakbond.
We vinden het een grote eer dat wij de heer
Hulshof nog hebben kunnen huldigen voor
zijn 75 jarig lidmaatschap. Heel bijzonder dat
hij zo lang lid is gebleven. De FNV is hem
erg dankbaar voor zijn jarenlange trouw aan
de FNV.

Voor trouwe lopers van de UDIK-loop is
het een mooie uitdaging en voor nieuwe
gegadigden is het een run die je niet wilt
missen. De 10 km is een echte bosloop en
leidt langs vier hunebedden in het Valtherbos.
Ook het parcours van de 4 mijl is grotendeels
onverhard en loopt gedeeltelijk op met de 10
km. Beide afstanden starten om 14:00 uur.

10 km en de 4 mijl zijn er in verschillende
categorieën diverse geldprijzen te winnen.
Voorinschrijving kan tot en met donderdag
19 januari 2023 via www.inschrijven.nl .
Voorinschrijvers ontvangen een korting van
€ 2,=. Na-inschrijven kan op de dag zelf
vanaf 12:30 uur in ‘Oes Hokkie’, voor de 10
km en de 4 mijl zijn de kosten € 12,=.

Om 13:00 uur start de jeugdloop van 1 mijl
vanaf Oes Hokkie. Kinderen tot 13 jaar
mogen gratis deelnemen aan deze run. Hun
route loopt over het sportveld en door de
woonwijk van Klijndijk.

Uiteraard kan stichting UDIK dit jaar weer
rekenen op de inzet van tientallen vrijwilligers
die ook van deze editie weer een succes zullen
maken. In het dorpshuis kunnen zowel lopers
als toeschouwers terecht voor een (warme)
versnapering. Een gezellig sportief uitje
voor het hele gezien in het mooie Drentse
Klijndijk.

Aan de allerkleinsten is ook gedacht;
om 13:30 uur mogen zij samen met hun
ouder(s)/begeleider(s) de puppyrun rennen.
Over een afstand van ¼ mijl worden zij
aangemoedigd door alle belangstellenden op
het sportveld bij Oes Hokkie.
Voor de deelnemers aan de 10 km run
en de 4 mijl run is er een mooi en warm
aandenken en voor de winnaars van de

Klijndijk en het dorpshuis ‘Oes Hokkie’
zijn heel goed bereikbaar met het openbaar
vervoer, dus kom vooral met de bus.
Op de hoogte blijven van alle actuele
ontwikkelingen rondom de UDIK-loop?
Volg ons op Facebook en Instagram.

Stichting OPO Borger-Odoorn en de
11 openbare scholen hebben een
nieuwe huisstijl
Stichting openbaar onderwijs Borger-Odoorn heeft de afgelopen jaren gewerkt aan
nieuwe kernwaarden, herkenbaarheid en eenheid. Daar hoort ook een nieuwe huisstijl
bij. Alle scholen hebben een nieuw logo, in dezelfde stijl, maar uniek per school.
“Het heeft geresulteerd in een stijl, die een afspiegeling is van waar we als scholen en
stichting als geheel voor staan en passend bij de rol, verantwoordelijkheid en plek die
we hebben in de gemeente en maatschappij.”
Maar één ding verandert niet: de eigenheid
en diversiteit van kinderen, medewerkers en
scholen. En dat is precies waar de nieuwe
visuele stijl en pay off van Stichting OPO
Borger-Odoorn op geënt is: SAMEN
UNIEK. De stichting bouwt verder op de
kracht die een verzameling scholen, allemaal
met eigen identiteit, kan bieden. In de logo’s
van de scholen is het samen zichtbaar,
maar ook het unieke van iedere school.
Voor de stichting is een kleurrijk en speels
logo ontworpen, opgebouwd uit 11 kleine

vormen (of bouwstenen) die elk een school
vertegenwoordigen en op die manier dus
letterlijk het grote geheel samenstellen op een
eigen manier.
In de komende weken wordt de nieuwe stijl
met het logo, de vormen en het kleurenpalet
geleidelijk zichtbaar bij de stichting en alle
afzonderlijke scholen via de vernieuwde
websites, gevelborden, vlaggen en andere onen offlinemiddelen.

Borger-Odoorn aangesloten op
Berichtenbox van MijnOverheid
Inwoners van Borger-Odoorn kunnen vanaf nu berichten van de gemeente ook via
de Berichtenbox van MijnOverheid ontvangen. De Berichtenbox is een persoonlijke
digitale brievenbus voor post van de overheid. Het eerste bericht dat inwoners die
zich hiervoor hebben aangemeld via de Berichtenbox van de gemeente kunnen
verwachten, is de belastingaanslag. Deze wordt in februari naar alle huishoudens
verstuurd.
Wethouder Bernard Jansen: “Ik ben blij dat
Borger-Odoorn zich heeft aangesloten op de
Berichtenbox van MijnOverheid. Nederland
digitaliseert in hoog tempo. Ook de overheid
biedt haar diensten steeds vaker digitaal aan.
Wij gaan als gemeente graag mee in deze
ontwikkeling en zien het als een logische stap
in onze dienstverlening richting inwoners.
De Berichtenbox is overzichtelijk, veilig en
altijd beschikbaar. We beginnen in februari
met het versturen van de belastingaanslag
via de Berichtenbox. In de toekomst is het
de bedoeling dat we ook andere berichten
digitaal versturen.”

Activeren met DigiD Inwoners kunnen met
hun DigiD op mijn.overheid.nl hun account
activeren en vervolgens de gemeente BorgerOdoorn aanvinken. Na registratie kunnen zij
direct gebruik maken van de Berichtenbox.
Als er nieuwe berichten zijn, krijgen zij
hierover een e-mail.
Inwoners die zich hebben aangemeld
om berichten van Borger-Odoorn via
de Berichtenbox te ontvangen, krijgen
hun belastingaanslag in februari ook nog
(eenmalig) via de post.

Het doek blijft dicht voor E.L.P.E.R.-Revue
in Elp
Na 25 jaar toneel en 50 jaar revue, dus totaal 75 jaar E.L.P.E.R. blijft het doek
gesloten. Jaren lang stond elk weekend van de maand februari in het teken van de
E.L.P.E.R.- Revue in het kleine dorpje Elp. Helaas is hier nu een einde aangekomen.
De leden van de toneelvereniging moeten de vele trouwe bezoekers teleurstellen. In
2020 vierden ze nog het 50 jarig jubileum met een feestelijke revue in de Koekoekshof
in Elp. Het hotel de Koekoekshof is tijdens de corona verkocht aan andere uitbaters,
en deze nieuwe eigenaren hebben besloten dat er een andere invulling gaat komen
aan de grote zaal.
Jaren lang trokken er vele mensen vanuit
Drenthe, Friesland en Groningen naar Elp
om te genieten van mooie en gezellige avond
vol ontspanning en plezier. Zeker heeft de
corona ook niet veel goeds gedaan, maar als
er geen plaats meer is om een revue op te
voeren houdt het helaas op. De leden van de
E.L.P.E.R.- Revue hebben besloten met pijn
in het hart, maar noodgedwongen om vorige

week alle kleding en decors op te ruimen.
Namens alle leden willen we iedere trouwe
bezoeker bedanken voor hun komst al die
jaren!!
Wat weg is, komt niet terug, ondanks waar
een klein dorp groot in was!
Bedankt!!
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2e Exloërmond heeft weer een lichtjesboom
In 2e Exloërmond werd zondag de
lichtjesboom aangestoken. De grote
kerstboom bij de sporthal in het
dorp zorgt alvast voor de heerlijke
kerstsfeer. Tijdens het ontsteken van
de lichtjes was er zondag van alles
te doen. Zo was er live muziek van
Martin en Lilian, was er heerlijke
snert en waren er hamburgers.
Kinderen konden marshmallows
maken en de bezoekers konden zich
warmen aan vuurkorven.
Giga Twaide Mond
‘In 2017 hebben we voor het eerst
een lichtjesboom geplaatst’, vertelt
Ellen Dermois. ‘Toen kwam echter
de ‘voetbaloorlog’ en vervolgens
corona. En nu was het dus weer de
hoogste tijd om de boom weer te
plaatsen. De lichtjesboom wordt
mogelijk gemaakt door de inzet
van het uitgebreide bestuur van het
Stratenmakersfestival in 2e Exloërmond.
‘Het stratenmakersfestival gaan we
zoals bekend niet opnieuw organiseren.
We willen in september wel iets anders

Jan was jarenlang actief als speler binnen onze
vereniging en heeft menig personage ten tonele
gebracht. Het was een groot genot om samen met
hem op de planken te staan.
Wij wensen Marchien, kinderen, klein- en
achterkleinkinderen veel sterkte met
het verwerken van dit verlies.
Bestuur en spelers toneelvereniging
‘Eendracht’ Borger.

gaan doen. Wat? Daar denken we
nog over na. Op 21 december gaan
we overigens met de Kerstman door
het dorp’, zegt Dermois. Het nieuwe
bestuur krijgt overigens wel een nieuwe

Thiemo Meertens is overleden. Meertens – voetbaldier in hart en nierenoverleed aan de gevolgen van een slopende ziekte. De inwoner van
Gieten is 76 jaar oud geworden. Behalve als voetballer, voetbaltrainer en
voetbalbestuurder was Meertens een fervent natuurliefhebber en jager.
Vanwege het overlijden van Meertens werd voor het duel Engelbert – Gieten
een minuut stilte in acht genomen.

Be Quick 1887
Kort na dit hoogtepunt stopte Meertens
als voetballer. Hij werd trainer van

Op 84 jarige leeftijd is overleden ons erelid

Jan Huizing

naam: Giga Twaide Mond. ‘Er is een zo
goed als nieuw bestuur. Wat wij allemaal
belangrijk vinden is om voor verbinding
in het dorp te zorgen. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Thiemo Meertens (76) uit Gieten overleden

ALO
Thiemo Meertens dus. Een ALO’er, al
leed hij nadrukkelijk niet aan de ‘ziekte
van ALO’, een ziekte waarbij mensen
de neiging hebben alles beter te weten.
Want zo was Thiemo niet. Jazeker, hij
was overtuigd van zijn eigen kunnen
en visie, gedurende heel zijn loopbaan
stond hij open voor de mening en
input van anderen. Meertens was een
uitstekende amateurvoetballer. Uiteraard
begon hij zijn loopbaan bij Gieten, om
vervolgens via Achilles 1894 bij VV
Emmen te belanden. Daar beleefde hij
zijn glorietijd als voetballer. In 1975
werd hij met die club namelijk kampioen
van de Hoofdklasse B en van de
zondagamateurs. De algehele landstitel
won hij niet. Spijkenisse bleek in twee
wedstrijden net even beter.

Dinsdag 13 december 2022

Gieten (twee seizoenen), verhuisde
vervolgens naar SC Erica om daarna
bij VV Emmen aan de slag te gaan.
Na vier jaar Hoogeveen wachtte hem
de eerste klus in het betaalde voetbal,
bij BV Veendam. Hoewel het eerste
seizoen nog prima te noemen was, werd
Meertens in zijn tweede jaar door Henk
Nienhuis ontslagen. Vervolgens vormde
Gieten opnieuw een veilige thuishaven.
Meertens was vervolgens van 1994 tot
1996 nog actief als trainer van Be Quick
1887.
Jager
Na zijn actieve loopbaan als trainer
richtte Meertens zich meer en meer
op de natuur. Hij werd jager, iets
wat hij met evenveel passie deed als
het trainerschap. ‘Ik heb heel veel
aan de natuur’, liet Meertens in een
interview optekenen. ‘Dieren moeten
hun plek in de kudde verdienen,
veroveren. En als ze te zwak worden

en de overlevingskansen klein zijn, dan
worden ze door de groep verstoten.
Bij mensen ligt dat allemaal wat
gecompliceerder.’ Toch kon Meertens
het voetbal niet loslaten. Bij BV
Veendam werd hij namelijk Hoofd
Jeugdopleidingen en assistent-trainer
van Joop Gall. Zijn laatste klus in het
betaalde voetbal was bij BVO Emmen,
waar hij aangesteld werd als technisch
manager. In die periode ontsloeg hij
trainer Gerry Hamstra, waardoor hij
zelf nog twee wedstrijden als interimtrainer op de bank plaats moest nemen.
Persoonlijke integriteit
Thiemo Meertens was een echte
voetbalman. Een gerespecteerde
vent. Iemand die waarde hechtte aan
passie, betrouwbaarheid en stabiliteit.
Meertens was nooit uitgeleerd en bleef
zich verdiepen in nieuwe inzichten en
innovatie. Het allerbelangrijkste in zijn
leven was echter persoonlijke integriteit.
Hoewel Meertens al enige tijd ernstig
ziek was, vierde hij onlangs nog wel zijn
76e verjaardag. Het tekende de vechtlust
en wilskracht van de trainer. (Week in
Week uit/Vincent Muskee)

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

Huisartsenpraktijk Leeuwerik is in verband met
vakantie afwezig vanaf: Maandag 26 december 2022
t/m vrijdag 30 december 2022.
Waarnemer in deze periode is:
Huisartsenpraktijk van Hilst, tel 0599 - 23 81 38
Tevens verzoeken wij u tijdig de herhaalmedicatie te
bestellen. Denkt u ook aan de feestdagen!
Tijdens onze vakantie kunt u geen medicatie bestellen.
Namens ons team wensen wij u fijne feestdagen
en een gezond 2023!

Seniorenvereniging Borger
e.o. sluit het jaar 2022 af
met een stamppotbuffet
Na 2 jaar i.v.m. Corona deze traditie niet te kunnen doen
zijn we erg blij dat het weer mogelijk is. Start met een
amuse, dan de heerlijke stamppotten en met heerlijke
toetjes om de gaatjes op te vullen.
Tussen de gangen door is er
een Kerstgedicht en ook het
Kerstverhaal ontbreekt niet.
We hopen dan ook dat we
20 december heel veel leden
mogen ontvangen met een

drankje, aanvang 17.00 uur,
locatie Het Hunzehuys. Als
er leden zijn die niet kunnen
komen dan wensen we hen
fijne Kerstdagen en een
gezond 2023.
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Verlenging subsidieregeling Voortoetsen Met ingang van 1 januari ook een
drainagebuizen en beregeningsputten
pols- en handfysiotherapeut bij
Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling "drainagebuizen en
Fysio Centrum Klijndijk
beregeningsputten rondom Natura 2000-gebieden" verlengd tot en met 31 december
2023.
Met deze regeling komt het college
agrarische bedrijven tegemoet die te maken
krijgen met hoge kosten vooruitlopend op

formele vergunningaanvragen voor nieuwe
drainagebuizen en beregeningsputten in en
om Natura 2000-gebieden.

Verlenging subsidieregeling
Toekomstgerichte Landbouw

Heeft u klachten aan hand of pols?
Dan kan wellicht een behandeling
door een gespecialiseerde hand- en
polsfysiotherapeut uw klachten
verminderen of verhelpen. Met ingang
van januari zal er één dag in de week een
gespecialiseerde pols- en handtherapeut
op de vestiging in Klijndijk aanwezig zijn.

Therapie bij hand- en polsklachten is gericht
op de revalidatie van klachten, letsels of
Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw
aandoeningen van de hand door middel
verlengt tot en met 31 december 2025. Met de subsidieregeling maken GS het
van oefentherapie. Ook de revalidatie na
mogelijk voor partijen in de landbouw om innovaties te ontwikkelen, experimenten uit een operatie aan de hand en/of pols hoort
te voeren die bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw in Drenthe.
hierbij. Het doel van de therapie is het
verbeteren van de handfunctie en het beter
De subsidieregeling beschrijft de
De provinciale bijdrage is maximaal 40.000
kunnen gebruiken van de hand tijdens
voorwaarden en selectiecriteria op basis
euro per aanvraag.
dagelijkse activiteiten. Een behandeling wordt
waarvan subsidie kan worden verleend.
bijvoorbeeld toegepast bij het breken van een
bot in de hand, het scheuren van een pees
of een gewricht dat uit de kom is geweest.
Deze therapie geeft ook goede resultaten
bij overbelasting klachten, peesontstekingen
en peesschedeontstekingen (bijvoorbeeld
een tenniselleboog) en zenuwbeklemmingen

(bijvoorbeeld carpaal tunnel syndroom).
Daarnaast hebben we goede ervaringen
bij het behandelen van gewrichtsslijtage en
gewrichtsontsteking (artrose, reuma).
Geïnteresseerd? Kijk op www.
fysiocentrumklijndijk.nl voor meer informatie
of neem contact op met onze centrale
receptie voor het maken van een afspraak:
0593 – 52 40 59.

Yoga in Ons dorpshuis in Valthe
Ook deze winter zijn er weer yogalessen in Ons Dorpshuis. Met behulp van yoga
breng je lichaam en geest weer in balans. De houdingen leren je om te luisteren
naar je lichaam, helpen je te ontspannen en vragen om verkenning van je grenzen en
comfortzone. Een uur yoga is echt even tijd voor jezelf.

Violet Homeopathie in Ees, ook in 2023
staan zij weer voor u klaar!
Ook in het nieuwe jaar kunt u weer gebruik maken van de natuurlijke geneeswijzen
door Grietje de Haan en Dick van den Brink. Zij hebben ondertussen een ruime
ervaring opgedaan en vele bijscholingen
zowel natuurgeneeskundig als medisch
gevolgd.Nog een paar jaar en ze vieren
het 40-jarig bestaan van de praktijk!
Naast het werken in de praktijk, maakt
Grietje ook tekeningen, waarvan kunstkaarten
worden gemaakt.Dit jaar heeft ze een mooie
kerstkaart erbij gemaakt. Deze kaart en nog
meer kerstkaarten van haar zijn te koop bij
natuurvoedingswinkel "de Ieme" in Borger
en in de winkel bij geitenboerderij "de
Kruidenwei" in Nooitgedacht.
Kijk ook eens op www.violet-homeopathie.nl
voor meer informatie of het maken van een
afspraak (tel. 0599 - 23 60 88).

Hoe je yoga ervaart is persoonlijk en iedere
keer weer anders. Met welke intentie begin je
aan yoga? Zoek je rust, ontspanning, ruimte,
soepelheid, balans? Je bent welkom om te
komen ervaren! Op woensdagavond zijn er
nog een paar plekjes vrij. De lesuren zijn
19:00 tot 20:00 uur en van 20:15 tot 21:15
uur. De lessen zijn laagdrempelig en geschikt
voor iedereen!
Op woensdagavond geeft Evelyn Miedema
YIN yoga. Yin yoga is een rustige vorm
waarbij de houdingen zijn gericht op het
versterken en versoepelen van je bindweefsel,

pezen en gewrichten. Bijna alle houdingen
zijn zittend of liggend en worden langere
tijd aangehouden (tussen 2 en 6 minuten)
De Yin houdingen kun je soms als intens
ervaren. Doordat je langer in een houding
blijft, kan de diepe stretch je fysiek, en zeker
ook mentaal uitdagen. Yin geeft je ruimte
om de stilte in jezelf te zoeken door naar
binnen te keren en te voelen. Het effect van
Yin houdingen is een flexibeler, beweeglijker
en sterker lichaam. Meer informatie en
opgave kan bij Anja Middel via mail
yogaonsdorpshuisvalthe@outlook.com of
door even te bellen: 06-21 85 01 02.

In het Hunzehuys in Borger

SENIORENVERENIGING BORGER
De Seniorenvereniging Borger is een grote vereniging met zo’n 80 leden. Eenmaal
per maand is er in het Hunzehuys een verenigingsmiddag (op de 3e dinsdag van de
maand).
De programma’s van die bijeenkomsten
zijn zeer wisselend en hebben soms een
informatief, maar heel vaak een ontspannend
en gezellig karakter. Met het optreden van
een zang- of muziekgroep, met verhalen over
verre reizen of over de Drentse natuur of het
Drentse verleden. Soms ook een informatief
programma over zaken die voor senioren van
belang kunnen zijn. En in ieder geval eenmaal

per jaar een excursie en een kerstbuffet.
Daarnaast zorgt een activiteitencommissie
regelmatig voor een kleine excursie of een
gezamenlijke maaltijd voor wie daar maar aan
mee wil doen. Informatie? Tel. 0599 – 23 57
70.
U vindt Seniorenvereniging Borger in het
Hunzehuys in Borger, aan de Molenstraat 3F.
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Sinterklaas bezoekt buurtverenigingen Bargakkers en
Daalkampen in Borger
had. Sinterklaas had voor deze
gelegenheid een aantal Zwarte Pieten,
Roetveegpieten en zelfs een Rolstoelpiet
meegenomen naar Borger. ‘Het was
gewoon een heel gezellig en geslaagd
bezoek van Sinterklaas’, zegt Deuring.

Niemand minder dan Sinterklaas bracht vorige week een bezoek aan de
buurtverenigingen Bargakkers en Daalkampen in Borger. ‘Deze activiteit
doen we altijd samen. Hoe meer kinderen, hoe gezelliger het is natuurlijk’,
zegt Ronald Deuring, voorzitter van buurtvereniging Bargakkers.
De Goedheiligman zag zo’n veertig
van de Goede Sint die bovendien
kinderen en allemaal kregen ze aandacht voor alle kinderen wat meegebracht

Met het bezoek van Sinterklaas is
overigens beslist niet de laatste activiteit
van buurtvereniging Bargakkers
genoemd. ‘We gaan zaterdag met
de arrenslee langs de 65-plussers in
onze wijk om ze te verrassen op iets
lekkers’, zegt Deuring. Verder vindt op
31 december de oliebollencompetitie
plaats. Bewoners van de wijk kunnen
dan hun zelfgemaakte oliebollen of
appelflappen laten testen. ‘Tijdens de
Nieuwjaarsborrel maken we vervolgens
de winnaars bekend’, besluit Deuring.
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Schrijfmarathon in het Anker in Borger-Odoorn
Elk jaar opnieuw houdt Amnesty International een
schrijfmarathon, een marathon die gehouden wordt in
het kader van de ‘Dag van de Rechten van de Mens’.
Zaterdag was het Anker in Borger een onderdeel van
de internationale actie. Met een persoonlijk schrijven
konden mensen in actie komen voor slachtoffers van
mensenrechtenschendingen.
De bedoeling van de dag was
om zoveel mogelijk brieven
te schrijven die pleiten voor
de vrijlating van gevangenen
en het berechten van
schenders van fundamentele
mensenrechten. In Borger
lagen tal van verschillende
voorbeeldteksten klaar en

konden kinderen een kaart
versieren. Deze worden
vervolgens naar gevangenen
gestuurd. De duizenden en
duizenden brieven en kaarten
de op deze manier wereldwijd
verstuurd worden, hebben
vrijwel altijd succes. (Week in
Week uit/Vincent Muskee)

Onderzoek naar verharden ijsbaan in Gieten
De decembermaand is aangebroken
en velen kijken reikhalzend uit naar
een periode met vorst. Dat zou nl.
betekenen dat er weer geschaatst
kan worden en dan hopelijk ook
op de ijsbaan in Gieten. Het zal
menigeen niet zijn ontgaan dat
het terrein aan de Boddeveld weer
onder water is gezet. Maar om
in de toekomst te kunnen blijven
schaatsen op natuurijs, is het van
belang dat er in een korte periode
een ijsvloer kan worden gerealiseerd.
De periodes met vorst worden
immers steeds korter. Schaatsen is
in Nederland nog steeds een echte
volkssport en wordt door jong en
oud beoefend. Belangrijk is dat ook
in de toekomst deze sport door jong
kan blijven worden beoefend, dat kinderen kunnen leren schaatsen en dat
de traditie van “koek en zopie” kan blijven bestaan.

TE HUUR!

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

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

Afgelopen zomer heeft het bestuur
van de Stichting Wielerpromotion
Oostermoer samen met het bestuur
van de IJsvereniging Gieten-Bonnen
het initiatief genomen om verschillende
partijen bijeen te brengen, met als doel
om te kijken of het haalbaar is om de
ijsbaan te verharden. Met de vorming
van een breed gedragen werkgroep,
onder leiding van Jan Moek, is de
afgelopen maanden hard gewerkt aan de
concretisering van de plannen.
Samen met het bestuur van de
IJsvereniging Gieten-Bonnen heeft de
werkgroep diverse plannen de revue
laten passeren. Dit heeft ertoe geleid
dat enkele weken geleden, tijdens een
positief ontvangen informatieavond,
de plannen aan de omwonenden van de
ijsbaan zijn toegelicht.
Maar wat zijn nu deze plannen?
Gezien de steeds kortere vorstperiodes,
is het wenselijk op een andere wijze

een ijsvloer aan te leggen dan het
traditioneel onder laten lopen van een
weide. In een korte periode wil je graag
een goede ijsvloer realiseren. Door
gebruik te maken van een verharde
ondergrond in combinatie met het
vernevelen/het sproeien van water, kan
gedurende een korte vorstperiode een
ijsvloer aangelegd worden. Een mooi
voorbeeld hiervan is de schaatsbaan in
Winterswijk, waar enkele weken geleden
na 1 nacht vorst (6 graden beneden nul)
geschaatst kon worden.

op de huidige locatie aan de Boddeveld.
Er zijn daar immers al vele faciliteiten,
zoals kantine en materiaalopslag,
aanwezig.
Prioriteit
De prioriteit heeft het aanleggen van
deze verharde baan, maar bij de aanleg
zal ook worden gekeken om direct
tyleenslangen aan te leggen. Dit houdt
de mogelijkheid open om te zijner
tijd met gebruik van warmte/koude
technieken, op een versnelde wijze een
ijsvloer aan te kunnen leggen.

Financiële haalbaarheid
De financiële haalbaarheid wordt door
Om voor Gieten en omgeving in de
de werkgroep op dit moment in kaart
schaatsbehoefte te voorzien, gaat het
gebracht. Offertes worden opgevraagd,
om de aanleg van een combibaan;
subsidiemogelijkheden worden
een verharde 400 meter baan met een
beoordeeld en samenwerkingsverbanden
oefenbaan voor de jeugd (een zgn.
worden onderzocht. Grote plannen die
krabbelbaan). Deze oefenbaan zal zo
in de toekomst hopelijk tot meer mooie
worden aangelegd dat de kinderen de
ijsdagen leiden en tot veel schaatsplezier
400 meter baan niet hoeven over te
en gezelligheid op de prachtig gelegen
steken zodat er op deze wijze een veilige ijsbaan in Gieten.
situatie ontstaat voor de kinderen en
ook voor de snelle schaatsers. Dit alles
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In Dorpshuis De Viersprong o.l.v. Olga Spijkerman

Mandoline en Gitaar Orkest Tremolino
geeft een meezing-kerstconcert in
Buinerveen
Tremolino organiseert
op 22 december
weer een meezingkerstconcert in Dorpshuis
“De Viersprong”
aan Hoofdstraat
1 in Buinerveen.
Tremolino bestaat uit
mandolines, mandola’s,
gitaren, blokfluiten,
en een contrabas en
zal een programma
van kerstliedjes en
sfeermuziek verzorgen.
Het concert begint om 14.00
uur, om 13.30 uur is de zaal open en is er
koffie. De toegang is gratis. Informatie 0599-

Dinsdag 13 december 2022

Vorig jaar won filmmaker Okki Poortvliet uit Odoorn

Kandidaten gezocht voor Drentse
Talentprijs Cultuur

Elk jaar reikt Stichting Kunst & Cultuur de Drentse Talentprijs Cultuur uit.
Kandidaten kunnen vanaf nu worden voorgedragen via talentprijs@kunstencultuur.
nl. Schrijvers, acteurs, filmers en bijvoorbeeld muzikanten kunnen zichzelf ook
kandidaat stellen als zij in 2022 een bijzondere prestatie hebben geleverd. De
Talentprijs is voor aanstormend talent in de cultuursector. Aan de prijs is een bedrag
van 2500 euro en een sculptuur verbonden. De prijs wordt in april uitgereikt, nadat
een landelijke jury een keus heeft gemaakt uit drie genomineerden.

De dertiende keer
De Drentse Talentprijs Cultuur wordt in
2023 voor de dertiende keer uitgereikt. De
meeste prijzen gingen de afgelopen jaren naar
individuen, maar de prijs kan ook naar een
duo of groep gaan. Zo ging in 2011 de prijs
naar het muziekduo Tangarine, en in 2012
naar bigband Want2Sing. In 2021 was de prijs
voor de rockband Blackbriar. Vorig jaar ging
Foto: T. Hoogerdijk
filmmaker Okki Poortvliet er met de prijs
56 42 43 of 06-21 58 55 76 of
vandoor.
olga.spijkerman@planet.nl.

Met de jaarlijkse uitreiking van de Talentprijs
zet Stichting Kunst & Cultuur de meest
opvallende talenten in de schijnwerper. Er
wordt een Drentse vakjury samengesteld die
alle inzendingen beoordeelt. Drie kandidaten
worden voorgelegd aan de landelijke jury.
Deze jury wijst de uiteindelijke winnaar aan.
De kandidaat die de meeste potentie heeft
zich verder te ontwikkelen en door te groeien
naar een nationaal podium ontvangt de eerste
prijs. De twee overgebleven genomineerden
gaan naar huis met 500 euro.

Uitslagen Bridgeclub
‘t Aailaand in NieuwBuinen
Er werd gespeeld op dinsdag 6 december jl.
1e Eppie de Groot & Marietje de Vries
2e Alie Lubbers & Hilde Pufkus		
3e Ria Westen & Elt-Jan Danes		
4e Sietka& Lummie Zwinderman		
5e Jenny Knol & Goos Knol		

63%
63%
55%
52%
50%

Meer dan 700
activiteiten met ‘Frisse
doorstart-subsidie’
Verenigingen, dorps- en buurthuizen en
vrijwilligersorganisaties hebben volop gebruik
gemaakt van de subsidie ‘Frisse doorstart na
corona 2022’. De regeling van de provincie
Drenthe, in nauwe samenwerking met de
12 Drentse gemeenten, moest vrijwilligers
steunen en inspireren om aan de slag te
gaan. Het leverde meer dan 700 activiteiten
op en de teller loopt nog door. Variërend van
muziekvoorstellingen en sportdagen, tot
dorpsfeesten en uitjes om vrijwilligers in het
zonnetje te zetten.
Erkenning, ondersteuning en waardering
Na de ‘Frisse start na corona 2021’ deden
Provinciale Staten in 2022 wederom een oproep om
vrijwilligers een warm hart onder de riem te steken.
Hierop ging de regeling ‘Frisse doorstart na corona’
van start.
Organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers
konden via hun gemeente een bijdrage aanvragen
voor activiteiten om hun club nieuw leven in te
blazen, leden aan te trekken of hun vrijwilligers te
waarderen. De steun is door vrijwilligersorganisaties
in heel Drenthe met veel enthousiasme ontvangen
en omgezet in mooie, waardevolle activiteiten.
“Een extra stimulans na de coronaperiode was
zeer op zijn plaats”, vindt gedeputeerde Hans
Kuipers. “Tegelijkertijd is het een bijdrage aan
structurele versterking. Het is een grote uitdaging
om vrijwilligers te vinden en te behouden. Zeker
jongeren, die zo belangrijk zijn met het oog op de
toekomst. Want vrijwilligers maken het leven in
Drenthe nog mooier en zijn hard nodig.”
Samenwerking provincie en gemeenten
Gemeenten zorgden voor de uitvoering,
combineerden dit eventueel met eigen regelingen
en verhoogden, waar mogelijk, het provinciale
budget van ‘1 euro per inwoner’. Hans Kuipers:
“Omdat we dit voor de tweede keer samen met
de gemeenten doen, is de regeling snel opgepakt
en lokaal ingeregeld. In 2023 verkennen we samen
hoe we als provincie kunnen blijven inzetten op de
ondersteuning van vrijwilligersorganisaties.”
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Vier kerst in ATLAS met de Titus & Fien
Winterrevue
Het populaire, groene duo
Titus en Fien, bekend van vele
sprookjesvoorstellingen, komt
in de kerstvakantie naar het
ATLAS Theater met een eigen,
te gekke winterrevue! In deze
gloednieuwe show vol grappen,
grote hits, sketches en een
spectaculair live orkest weet het
komische duo ervoor te zorgen
dat de hele zaal keer op keer
dubbel ligt van het lachen.
De Titus & Fien Winterrevue
wordt een onvergetelijke, hilarische
show, met een winters thema! Titus
en Fien bereiden zich alvast voor
op de feestdagen, maar natuurlijk
gaat dat niet vanzelf. Waar Fien
voornamelijk bezig is met lekker
eten, kan Titus het niet laten om de
leukste grappen uit te halen. Dat
wordt dus gegarandeerd lachen,

a.s. zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur
gieren en brúllen. De Titus & Fien
Zie voor meer informatie en tickets:
Winterrevue (4+) is op maandag 26 www.atlastheater.nl
december om 13.30 uur te zien in
het ATLAS Theater.

Pand 11 bij JOB in Odoorn viert
Zalige Zaterdag

Kerstfair Atelier ‘De Tuinkamer’ in Valthermond
trekt 1200 bezoekers
De fairs die Monique Westra
van Atelier ‘De Tuinkamer’
organiseert, zijn telkens weer
een schot in de roos. Zondag
wisten liefst 1200 mensen de
weg naar het Zuiderdiep 478
in Valthermond te vinden. ‘Dat
waren er weer meer dan een jaar
eerder’, blikt Monique tevreden
terug. De Zomerfair die ze dit
jaar organiseerde, trok ook al
1500 bezoekers.
‘Ik ben zeer selectief wat betreft de
standhouders. Ik wil er voor waken
dat het een soort van braderie
wordt. Ik merk zelf ook dat de fairs
goed in de smaak vallen. Zo krijg ik
steeds vaker mails van standhouders
die hier ook graag willen komen’,
vertelt Monique. Het was zondag
goed toeven in Valthermond, waar
de vorst voor een toepasselijk

landschap en dito sfeer zorgde.
‘Het was wel heel erg koud hoor,
maar daar hadden we ons tegen
gewapend met glühwein en warme
chocolademelk’, lacht Monique.
Hoogtepunt zondag was zeker
ook een optreden van een aantal
midwinterhoornblazers. Verder
konden de bezoekers genieten van

koffie en thee, buitenleven, mooie
en bijzondere woonaccessoires,
vachten, sieraden, brocante en
kerstcreaties. ‘Overigens staat nu
al vast dat ik op 27 augustus 2023
weer een Zomerfair ga organiseren’,
besluit Monique tevreden. (Week in
Week uit/Vincent Muskee)

Pand 11 bij JOB is een winkel in een karakteristiek gebouw aan de
Valtherweg in Odoorn. In de voormalige korenmalerij vind je de
winkel vol moois, elk product vertelt een verhaal. Achter de winkel
zijn op doordeweekse dagen jongeren aan de slag, een gedeelte van
het assortiment wordt door hen gemaakt in Studio JOB Odoorn.
Er zijn ook andere pareltjes te
vinden als de producten van Räder,
je kent het vast wel: de verfijnde
porseleinen vaasjes, servies en
ander moois. Dit jaar vind je ook
handgemaakte sieraden, knap en
kunstig vervaardigd van mooie
materialen. Onze tip is dan ook
om deze weken het vriendelijke
team van Pand 11 te bezoeken.
Het team vindt het een uitdaging
om eerlijke en originele producten
in huis te halen. De leukste
kinderboeken, puzzelposters
om gezellig samen bezig te

zijn, handgemaakte kaarsen tot
prachtige lampen. Op 17 december
staat de Zalige Zaterdag op het
programma. Het is intussen een
ware traditie om op deze dag 20%
korting op het kerstassortiment
te ontvangen en elke bezoeker
wordt op chocolademelk en lekkers
getrakteerd.
Pand 11 bij JOB is gevestigd aan
de Valtherweg 11 in Odoorn. De
Zalige Zaterdag is van 11.00 tot
15.00 uur.

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

a.s. Vrijdag 16 december

Gezellige bingo in het MFAgebouw de Noorderbreedte in
Nieuw-Buinen
Op vrijdag 16 december 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:
Kerst Deco, Stofzuiger, Airfryer,
Teriyakipan, Koffieautomaat,
Fleecedekens, Rituals, gereedschap,
4 seizoenen dekbed, diverse
pakketten met koffie, Senseo,
Schoonmaak of boodschappen,
Leuke ( Huishoudelijke en Deco)

artikelen, gereedschap 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
16 december te mogen begroeten
op de bingo.

Gezien tijdens de Kerstmarkt in Borger op 10 december 2022
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Jaarlijkse toneelavonden van Vriendenkring zijn SPY festival viert jubileum editie in
op de zaterdagen 21 en 28 januari 2023
Emmen

Vriendenkring in Drouwen kiest voor
twee kluchtige eenakters

Orange Skyline foto: Michel Schoots
The Bakeshop Emmen, de nummer 1 in talentontwikkeling in Drenthe organiseert
op zaterdag 20 mei 2023 voor de 10e keer het Spy Festival, deze editie vindt plaats in
het Atlas Theater in Emmen. SPY (voorheen The Spy and the Butcher) is hét festival
voor jong talent! Bij SPY krijgt jong talent de ruimte om op te treden met eigen
repertoire. Ons talent komt voornamelijk uit de 4 noordelijke provincies, aangevuld
met een of meerdere landelijke hoofdacts. Het festival biedt opkomende acts de
mogelijkheid zich te presenteren en stelt het publiek in staat kennis te maken met
nieuwe muziek.
Voor deze jubileumeditie is de organisatie
er wederom in geslaagd een line up samen
te stellen om je vingers bij af te likken.
Tussen 14:00 uur en 0:30 uur zullen
achtereenvolgens opkomende talenten Marit
Nygard, Novko, Dylamic, Malu, FIEP en
Fleur optreden. Het festival wordt afgesloten
met hoofdacts OrangeSkyline en Marathon.
Voor Orange Skyline is het de 3e keer dat zij

op het Spy Festival optreden. De early bird
ticketsale voor Spy Festival is, gelijk met de
bekendmaking van de line-up 2023, op 12
december gestart. Tot 23 december kost een
ticket slechts €10,00!
OP 1 januari 2023 start de reguliere
voorverkoop. Zie ook www.spyfestival.nl of
www.thebakeshop.nl

Toneelvereniging Vriendenkring merkte dat de coronaperiode toch wel diepe sporen
heeft nagelaten. Binnen de eigen gelederen viel het niet mee om de draad weer op
te pakken nu het weer kan. Zo bleken er voor dit toneelseizoen in eerste instantie
te weinig mannelijke spelers beschikbaar te zijn. Een wervingscampagne leverde
uiteindelijk twee nieuwe spelers op. Daarmee waren er in totaal twaalf spelende leden
beschikbaar.

Uitslagen Bridgeclub Welzijn Ouderen
Borger

Zeer geacht bruidspaar – Hans van
Wijngaarden
Het bestuur, o.l.v. de nieuwe voorzitter
Het gouden bruidspaar Klaas en Mien
Tanja Bode, besloot om voor de jaarlijkse
Vroegindewei wacht op het traditionele
toneeluitvoeringen te kiezen voor
bezoekje van de burgemeester. Die
twee eenakters. Dat zijn eigenlijk korte
blijkt verhinderd en nu moet de nieuwe
toneelstukjes van 15 tot 30 minuten lengte
gemeentesecretaris Geert de Bruin de
met humor en altijd een verrassende wending. felicitaties maar overbrengen. Maar het
Door de beperking in tijd is de opbouw
loopt allemaal even anders en dan stapelen
rechtlijniger en compacter dan een toneelstuk de vermakelijke misverstanden zich op. Een
met meerdere bedrijven. Het biedt echter wel vrolijke eenakter in twee bedrijven.
de mogelijkheid om een plot volwaardig uit te
werken en om met een kleiner aantal spelers
De jaarlijkse toneelavonden van
toch karakteristieke personages neer te
Vriendenkring zijn op de zaterdagen 21 en
kunnen zetten. Vriendenkring heeft gekozen 28 januari 2023 in het Meester Hekmanhoes
voor twee stukken van de schrijver Hans van in Drouwen, aanvang beide avonden om
Wijngaarden getiteld ‘Wandelen’ en ‘Zeer
20.00 uur. Voorverkoop voor donateurs is op
geacht bruidspaar’.
maandag 16 januari a.s. vanaf 19.00 uur in ‘t
dorpshuis. Maar eerst is er nog de jaarlijkse
Wandelen – Hans van Wijngaarden
oliebollenactie op oudejaarsdag. Bestellen
Deze eenakter gaat over de kwieke familiekan via: oliebollenactiedrouwen@gmail.com.
wandelsportvereniging, ‘W.S.V. de Kieviten’,
De oliebollen kunnen ook bezorgd worden,
die in training is voor de vierdaagse van
afhalen in het plaatselijke dorpshuis kan op
Drouwen. De vrolijk uitgedoste en energieke 31 december a.s. vanaf 10.00 uur. De netto
wandelaars zitten echter met één probleem.
opbrengst is traditioneel voor het Meester
Het oudste lid en oprichter van de vereniging Hekmanhoes in Drouwen.
kan het bijna moordlustige tempo van de
andere leden niet langer bijbenen. Hij houdt
Kijk voor het laatste nieuws en informatie
de rest gewoon op en dat is ook niet de
over oliebollenactie, kaartverkoop en de
bedoeling. Slecht voor het imago van de
voorstellingen op de facebook-pagina van
vereniging maar wat is wijsheid?
‘Vriendenkring Drouwen’.

A Lijn:
1e plaats:		
2e plaats:		
3e plaats:		
4e plaats:		
5e plaats:		

door Sjoerd Looijenga

De Protestantse Kerk in Gasselte houd
zaterdag 17 december een inzameling
voor de voedselbank
In deze tijd waar steeds meer een beroep op de voedselbank gedaan wordt , kunt u
die het financieel beter hebben, helpen met uw bijdrage in de vorm van voedsel te
schenken.
U kunt uw boodschappen inleveren
Zaterdagmiddag17 december van 13.00 uur
tot 16.00 uur in de leerkamer bij het Witte
Kerkje in Gasselte. Ook als u niet gebruik
maakt van uw kerst pakketten zijn die
welkom. Als u niet in staat bent is het ook
mogelijk om een financiële bijdrage te leveren

op bankrekening van de diaconie NL71
RABO 032 11 05 249 of op
de bankrekening van de voedselbank in
Gieten NL26 RABO 010 797 31 97
Help uw medemens met uw overvloed. Wij
ontvangen u met koffie of thee.

De Uitslag van 9 December 2022 in het Hunzehuys te Borger.
Ria Bosma & Henk Bosma 			
Annie Brouwer & Wia Schuiling 		
Fenny Bruins & Gerrit Bruins 		
Rieky Zinger & Leo Hake 			
Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen

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

63,06%
55,47%.
53,09%
52,76%
52,02%

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

Kerstconcert Borckerstroomzangers in
Stefanuskerk in Westerbork
Na 2 jaar is het nu weer mogelijk een kerstconcert te organiseren. We gaan dit doen
op donderdag 22 december a.s. in de Stefanuskerk te Westerbork. Aanvang 20.00 uur
Kerk open om 19.15 uur.
U zult verwelkomt worden door de
klanken van de Midwinterhoorns van de
Scharreblaozers. Medewerking aan het
concert wordt verleend door Margreet Bosch
op dwarsfluit.

De kaartverkoop is inmiddels van start
gegaan bij Warenhuis Wassen en Drogisterij
DA/La Santé. De prijs voor het kaartje
bedraagt € 10,-- inclusief een kopje koffie of
thee tegen inlevering van het entreebewijs. We
mogen slechts 150 personen ontvangen in de
kerk Vol=vol.

Kerstconcert in Grolloo met kerststukjes
Kerstsfeer in het dorpshuis met prachtige muziek De eerste vorst laat zich zien en
het lijkt erop dat er binnenkort weer geschaatst kan worden. Met de sjaal om en muts
op de kou trotseren. Gelukkig is er ook nog vertier binnen de warme muren van het
Markehuis in Grolloo.
Op 18 december speelt Crescendo de
Kerstnoten weer van het muziekpapier.
Of van de tablet, zoals dat tegenwoordig
ook kan. Muziek met ballen, Kerstballen
natuurlijk. Iedereen is welkom in het
dorpshuis aan De Pol in Grolloo. Het concert
start om 15.00 uur en er is een entree van 5
euro.
Vanaf 14.30 uur staat er een kraam met
Glühwein, warme chocolademelk en
Kerststukjes klaar. Dan zal je denken,
Kerststukjes? Ja. Want de warme muren
van het Markehuis kunnen alleen warm zijn

doordat verenigingen gebruik blijven maken
van het dorpshuis en mensen de activiteiten
blijven bezoeken. De kinderen van BSO Ot
& Sien hebben de Kerststukjes gemaakt zodat
ze verkocht kunnen worden aan de hoogste
bieder op 18 december. Biedingen starten
vanaf 5 euro en de opbrengst gaat naar Het
Markehuis. Samen zorgen we voor een volle
melkbus en helpen wij ons dorpshuis de
winter door!
Crescendo ziet je graag op zondagmiddag 18
december in Het Markehuis in Grolloo.
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‘Ik ben zeker geen laptoptrainer’

Dinsdag 13 december 2022

Heren OSR verliezen in Exloo van VVBO: 1-3

Robert Oosting: contractverlenging én
winterkampioen
Trainer Robert Oosting (33) promoveerde vorig seizoen met Gasselternijveen
naar de derde klasse. Vervolgens ging de inwoner van Stadskanaal aan de slag bij
tweedeklasser Drenthina. Daar presteert Oosting tot nu toe voortreffelijk. Na de
ruime zege op concurrent Marum is de ploeg uit Emmen zelfs winterkampioen.
Ondertussen heeft Oosting zijn contract bij Drenthina met een jaar verlengd. ‘Ik voel
me hier thuis. Drenthina is een rustige club waar geen gekke dingen gebeuren. Ik heb
een mooie ploeg en werk met een uitstekende staf ’, vertelt Oosting.
Stap voor stap
Robert Oosting was een uitstekende
voetballer. Vanaf zijn vijftiende jaar is hij al
als trainer actief. Hij werkte bij de jeugd en de
senioren van ACV om vervolgens toch wel
verrassend hoofdtrainer van Gasselternijveen
te worden. ‘Er waren mensen die vonden
dat dit een domme keuze was. Ik ben
echter iemand die mijn trainersloopbaan
stap voor stap op wil bouwen en rustig aan
wil doen. Gasselternijveen had gewoon
een goed verhaal. We hebben verjongd
en zijn uiteindelijk naar de derde klasse
gepromoveerd. Prachtig natuurlijk.’

Gasselternijveen
De trainer merkt wel verschil tussen werken
bij Gasselternijveen of Drenthina. ‘Ik heb
nu te maken met spelers die bij een BVO
gespeeld hebben of al ervaren zijn. Als ik na
een bespreking bij Gasselternijveen vroeg of
er nog vragen waren, dan kwamen die meestal
niet. Dat is hier wel anders. Als trainer leer
je daar van. Of ik een bepaalde droom heb?
Zoals gezegd wil ik alles stap voor stap doen.
Het lijkt me echter wel geweldig om ooit
terug te keren bij ACV om daar hoofdtrainer
te worden. Of ik Gasselternijveen al heb
zien spelen dit seizoen? Ik heb beloofd dat ik
Geen laptoptrainer
na de winter kom kijken. Ik ben vijf weken
Toch besloot Oosting zijn grenzen opnieuw
geleden voor de tweede keer vader geworden
te verleggen. Het werd Drenthina. ‘Drenthina en het is dus allemaal best hectisch geweest.
heeft de afgelopen jaren vaak rond de achtste, Natuurlijk hoop ik dat Gasselternijveen
negende plek gespeeld. Dat we nu bovenaan
zich weet te handhaven. Ik begreep dat ze
staan, is voor iedereen verrassend. De hand
moeite hebben met scoren en zelf de goal
van de trainer? Dat zou ik niet durven te
gemakkelijk tegen krijgen. Verder heb ik nu
zeggen. We trainen gewoon goed en intensief te weinig zicht op het team’, besluit Oosting.
en we zijn heel erg fit. De verdedigende
(Week in Week uit/Vincent Muskee)
organisatie staat als een huis en we spelen ver
van de goal. Deze speelwijze werpt vruchten
af, want vaak kunnen we in de eerste helft al
het verschil maken. Ik ben overigens geen
laptoptrainer. We doen sinds kort wel iets met
videobeelden bij de club, maar dat moeten
we allemaal niet overdrijven. De basis is voor
de meeste spelers al moeilijk genoeg’, weet
Oosting.

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

De volleybalheren van OSR – ‘Odoorn
Slaat Raak’ – hebben zaterdag hun
competitiewedstrijd tegen de reserves
van VVBO met 3-1 verloren. ‘Het had
evengoed andersom kunnen zijn. We
zijn in elk geval blij dat we een setje
hebben gewonnen’, zegt Jan Geerts,
penningmeester én speler van de club.
Opvallend; met zeventig jaar is Geerts de
oudste spelers van het eerste herenteam
van de club.
Twaalf jaar
‘We hebben twaalf jaar geen herenteam
gehad. Twee jaar geleden was er ineens
weer wat animo en nu spelen we dus weer
competitie’, zegt Geerts. Zoals gezegd liet
OSR zich zaterdag van de beste kans zien.
‘Wedstrijden worden op details beslist en het
zat gewoon even niet mee’, zegt Geerts, die
zelf één set meespeelde. ‘En precies die set
wonnen we, haha.’

Jan Geerts legt de volleybal panklaar voor zijn
medespelers

wel eens anders hoor. We hebben vijf ervaren
en vijf wat jongere spelers. Zaterdag hebben
we ‘best grappig’ gespeeld. Spelen we echter
tegen een wat jongere ploeg, dan worden we
wel eens van het veld geblazen. Persoonlijk
vind ik het heerlijk om in competitieverband
een balletje te slaan. Al verneem ik het de
volgende dag wel aan de enkels en knieën
Selectie van tien spelers
hoor. Dan merk je echt wel dat je al zeventig
OSR speelt in de derde klasse van de Nevobo. jaar oud bent.’ (Week in Week uit/Vincent
‘We hebben een selectie van tien spelers en
Muskee)
die waren er zaterdag allemaal. Dat is soms
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HOVC zakt na goed begin ver weg en verliest ruim in
Sellingen

Clubnieuws
vv HOVC
Zaterdag 17 december			
9.00 Fc Ter Apel’96 JO15-2 HOVC JO15-2JM
9.20 HOVC JO11-1
Noordscheschut JO11-3
9.20 HOVC JO9-1
De Weide JO8-1
10.20 Noordscheschut JO11-2 HOVC JO11-1
10.20 SJO NWVV/ Titan JO9-1 HOVC JO9-1
11.40 HOVC JO11-1
SJO Fc Meerdijk JO11-2
11.40 HOVC JO9-1
Noordscheschut JO9-2
13.00 HOVC JO17-1
Wildervank JO17-1
13.00 HOVC JO12-1
De Weide JO12-3
13.10 HOVC JO10-1
SJO Fc Meerdijk JO10-1
13.40 WKE’16 JO12-1
HOVC JO12-1
14.30 HOVC Vr1
Fc Klazienaveen Vr2
14.40 HOVC JO12-1
Sweel JO12-1
15.10 Drenthina JO10-1
HOVC JO10-1
15.30 HOVC JO10-1
De Treffer’16 JO10-1
		
Zondag 18 december			
10.00 HOVC 3
SVV’04 3
10.00 Gieterveen 2
HOVC 4
10.00 HOVC 7
JVV 2

vv Gieten
Woensdag 14 december
19:00 Gieten/Eext JO15-2JM

LEO JO15-2

Vrijdag 16 december
20:00 Borger 3

Gieten 3 Zaal

Zaterdag 17 december
10:00 Musselkanaal JO9-1
10:30 Gieten/Eext JO11-1JM
14:00 Gieten/Eext JO10-1JM

Gieten/Eext JO9-1JM
ZVC ‘14 JO11-1
FC Assen JO10-4JM

Zondag 18 december
10:00 Gieten 2

Beilen 2

Dinsdag 13 december 2022

HOVC is toe aan de winterstop.
Zondag werd de uitwedstrijd in
en tegen Sellingen met liefst 6-2
verloren. Daar leek het overigens
aanvankelijk helemaal niet op, want
HOVC begin wel uitstekend aan
de wedstrijd. Nadat de wedstrijd
vanwege een beenbreuk van een
speler van Sellingen een half uur
stil lag, waren de gasten de kluts
helemaal kwijt.
Doelpunt Frank Fokke
HOVC begin uitstekend aan het duel
en opende al na zeven minuten de
score via Frank Fokke. Vervolgens
lag het duel een half uur stil, toen een
Sellingen speler na een botsing met
Maarten Ritsema van HOVC zijn been
brak. ‘De speler lag een half uur op het
veld in afwachting van een ambulance’,
zegt trainer Erik de Jong. ‘Toen de
wedstrijd hervat werd, waren we de
kluts helemaal kwijt en al voor de rust
kwamen we op een 3-1 achterstand.’
Ook na de thee kreeg HOVC geen poot
meer aan de grond. De ontketende
gastheren liepen uit naar 6-1. Pas in
de slotfase kon HOVC via Mark van
Bergen iets terugdoen: 6-2.
Uitwedstrijd tegen Forward
‘Sellingen is een ploeg die heel direct

speelt, fysieke sterk is en met heel veel
beleving speelt. Het is niet voor het
eerst dit seizoen dat we daar problemen
mee hebben. In bepaalde fases van de
wedstrijd spelen we heel erg naïef. Daar
zullen we na de winterstop echt mee
aan de slag moeten’, analyseerde De
Jong. ‘We zullen na de winter toch al
flink aan de bak moeten.

Foto: Rianne van der Laan
Maar nu richten we ons eerst op het
Protos Weering zaalvoetbaltoernooi en
op het toernooi in Gieten. Vervolgens
hervatten we de competitie eind januari
met een uitwedstrijd tegen Forward.’
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Verrassende nederlaag voor Buinen

vv Gasselternijveen
Zaterdag 17 december 2022
SJO ZVC ‘14 JO9-1
Wildervank JO9-2
Wildervank JO8-1
SJO ZVC ‘14 JO9-1
SJO ZVC ‘14 JO9-1
Valthermond JO9-1
Nieuw Buinen JO11-1
SJO ZVC ‘14 JO12-1
SJO ZVC ‘14 JO12-1
Musselkanaal JO12-2
Musselkanaal JO11-1
SJO ZVC ‘14 JO12-1
SJO ZVC ‘14 JO10-1
SJO ZVC ‘14 JO9-2
SJO ZVC ‘14 JO9-2
Musselkanaal JO9-1
Wildervank JO9-1
SJO ZVC ‘14 JO10-1
Musselkanaal JO10-2
SJO ZVC ‘14 JO9-2
Musselkanaal JO9-1
SJO ZVC ‘14 JO10-1
SETA JO13-1
SJO ZVC ‘14 JO13-1
SJO ZVC ‘14 JO13-1
Nieuw Buinen MO13-1
Musselkanaal JO12-1
SJO ZVC ‘14 JO13-1
SJO ZVC ‘14 JO8-1
SJO ZVC ‘14 JO8-2
SJO ZVC ‘14 JO8-2
SETA JO8-1
Musselkanaal JO8-2
SJO ZVC ‘14 JO8-2
SETA JO8-1
SJO ZVC ‘14 JO8-1
SJO ZVC ‘14 JO11-1
Wildervank JO11-2
SJO ZVC ‘14 JO11-2
Valthermond JO11-1
Valthermond JO11-1
SJO ZVC ‘14 JO11-1
Wildervank JO11-3
SJO ZVC ‘14 JO11-2
SJO ZVC ‘14 JO11-1
SJO ZVC ‘14 JO11-2
ST Gieten/Eext JO11-1J SJO ZVC ‘14 JO11-1
SJO ZVC ‘14 JO9-2
Noordster JO9-2
SJO ZVC ‘14 JO8-2
Annen JO8-2JM
WVV JO15-2
SJO ZVC ‘14 JO15-1

09:20
10:20
11:20
12:40
13:20
14:00
09:40
10:20
10:40
11:00
11:20
12:20
12:40
13:20
09:40
10:20
11:00
11:40
12:20
12:40
13:20
13:40
14:20
10:30
09:00
10:00
10:30

Zondag 18 december 2022
Gasselternyveen 3
Stadskanaal 5
ZNC 2 (zo)
Gasselternyveen 4

10:00
10:00

vv Nieuw-Buinen
14-12-2022
19:30 Nieuw Buinen MO20 EHS’85 MO20
			
17-12-2022
11:00 Nieuw Buinen JO10-1 Onstwedder Boys JO10-1JM
14:00 Nieuw Buinen VR1
ST SVO BDE/Erica’86 VR1
11:00 Stadskanaal JO19-2
Nieuw Buinen JO19-1
12:00 HSC JO17-1
Nieuw Buinen JO17-1
12:30 Ter Apel ‘96 FC MO17-1 Nieuw Buinen MO17-1
12:40 Nieuw Buinen JO11-1 SJO ZVC ‘14 JO12-1
13:40 Wildervank JO11-1
Nieuw Buinen JO11-1
14:20 Musselkanaal JO12-2
Nieuw Buinen JO11-1
12:00 Nieuw Buinen MO13-1 Wildervank JO13-1
12:40 SJO ZVC ‘14 JO13-1
Nieuw Buinen MO13-1
13:40 Nieuw Buinen MO13-1 SETA JO13-1
14:20 Nieuw Buinen MO13-2 Wildervank JO13-2
15:00 Valthermond JO13-1
Nieuw Buinen MO13-2
16:00 Nieuw Buinen MO13-2 SETA JO13-2
			
18-12-2022
11:00 Nieuw Buinen 2
Groen Geel 2
			
21-12-2022
19:00 ST Tynaarlo/VAKO MO17-1 Nieuw Buinen MO17-1

Het was even wennen voor Buinen,
maar zondag werd weer eens een
competitiewedstrijd verloren. In
en tegen Wijster werd een toch wel
verrassende 4-2 nederlaag geleden.
Bij rust stond er een 1-1 tussenstand
op het scorebord.
Goals Komduur en Vedder
Buinen was zondag niet helemaal bij de
les. De thuisclub won het merendeel
van de duels en kwam tien minuten
voor de rust dan ook best verdiend op
een 1-0 voorsprong. Doelpuntenmaker
was Youri Booijink: 1-0. Wijster dacht
met deze stand te kunnen rusten, maar
hadden daarbij buiten Bram Komduur
gerekend. De vormgever van Buinen
maakte kort voor de rust namelijk de
1-1.
Wie gedacht had dat Buinen na de thee
wel uit een ander vaatje zou tappen,
kwam bedrogen uit. De thuisclub bleef
namelijk de betere ploeg. Na een uur
kwam Wijster via Bart Popping op 2-1
en nog weer tien minuten later tekende
Alwin Bos voor de 3-1 tussenstand.

Daarmee was de Wijster koek nog niet
op, want opnieuw Popping maakte
een kwartier voor tijd de 4-1. Pas in de
slotminuut wist de ploeg van trainer
Gert Bijker nog iets terug te doen.

De Treffer ‘16
Dinsdag 13 december 2022 				
19:00 Bargeres JO15-1
De Treffer ‘16 JO15-1

Michiel Vedder bepaalde de eindstand
toen namelijk op 4-2. Bram Komduur
kreeg namens Buinen de gele kaart in
een verder sportieve wedstrijd. (Week in
Week uit/Vincent Muskee)

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

Zaterdag 17 december 2022 					
JO9-1 De Mondenhal, Nieuw Weerdinge 		
09:20 De Treffer ‘16 JO9-1
WKE ‘16 JO9-1
10:20 Roswinkel Sp. JO9-1
De Treffer ‘16 JO9-1
11:20 De Treffer ‘16 JO9-1
Noordscheschut JO9-3
Per twee weken is er op woensdagavond in een
12:00 De Treffer ‘16 JO9-1
Weide De JO9-4
gezellige ambiance klaverjassen in Ons Dorpshuis te

Uitslag Klaverjassen Valthe

JO10-1 Sporthal Angelslo, Emmen 			
12:30 De Treffer ‘16 JO10-1
Weide De JO9-1
13:30 Weide De JO10-1
De Treffer ‘16 JO10-1
14:30 De Treffer ‘16 JO10-1
Meerdijk JO10-1
15:30 HOVC JO10-1
De Treffer ‘16 JO10-1
JO12-1 Sporthal Meerdijk, Emmen 			
14:40 Weide De JO11-1
De Treffer ‘16 JO12-1
15:20 De Treffer ‘16 JO12-1
SGO JO11-1 Meerdijk,
16:20 Roswinkel Sp. JO12-1
De Treffer ‘16 JO12-1
13:00 WKE ‘16 JO15-1
De Treffer ‘16 JO15-1
Zondag 18 december 2022 				
10:00 Buinen 3
De Treffer ‘16 2

Valthe. Een ieder is welkom. We zitten in een ruim
opgezette zaal aan grote tafels. Inleg is slechts 3,00 euro
en er zijn mooie vleesprijzen te winnen.
Uitslag woensdag 7 december:
1e prijs Jaap van Aarst
5161
2e prijs Alie Katuin
5138
3e prijs Jan Boekholt sr 5060
4e prijs Johan Prins
5027
Poedel

Medda		

3883

Volgende kaartavond: woensdag 21 december, aanvang
19.30 uur.
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Gieten verliest van runner-up Engelbert

Dinsdag 13 december 2022

Vrijwilligers vv Gasselternijveen
maakten zich sterk voor de voedselbank

Er werd een minuut stilte gehouden voor de overleden Thiemo Meertens
Gieten verloor zondag in Engelbert de topper tegen de gelijknamige thuisclub met
4-3. En dat terwijl de ploeg van trainer Bas Nibbelke na een klein half uur met 2-0
voorstond. Voorafgaand aan het duel werd een minuut stilte in acht genomen vanwege
het overlijden van trainer Thiemo Meertens uit Gieten. Gieten speelde ook met zwarte
rouwbanden.
Weer goal Grzegorz Pietrzak
Na de minuut stilte schoot het fris en
fruitig spelende Gieten uit de startblokken.
Met goed aanvalsspel werd de goal van
Engelbert onder vuur genomen. Het
overwicht resulteerde na een kwartier in
de openingstreffer. Jorrick Dokter maakte
de 0-1 namens de gasten. Gieten bleef
ook na die goal de bovenliggende partij en
kwam via Grzegorz Pietrzak – de laatste
weken bijzonder trefzeker - zelfs op een 2-0
voorsprong. Daarna veranderde het spelbeeld
en groeide de thuisclub in de wedstrijd. Via
Lars van Santen kwam de thuisclub nog
voor de rust op 1-2. In de wel erg ruim
bemeten blessuretijd van arbiter Beenker

uit Bovensmilde wist de thuisclub zelfs het
wedstrijd volledig op de kop te zetten: 3-2.
FC Lewenborg
Na de thee was grotendeels sprake van
een gelijkwaardige partij, al kreeg Gieten
de beste kansen. Via Bas Alting werd het
niet onverdiend gelijk: 3-3. Dit leek ook de
eindstand te worden, tot Engelbert in de
laatste minuut alsnog keihard toesloeg. In
de Derde Klasse C lijkt de strijd om de titel
overigens al gestreden, want FC Lewenborg
leidt met een straatlengte voorsprong de dans
om promotie naar de tweede klasse. (Week in
Week uit/Vincent Muskee)

HOVC presenteerde in Odoorn
nieuwbouwplannen tijdens ‘open dag’

Afgelopen zaterdag stond de Dagwinkel in Gasselternijveen in het teken van de
voedselbankactie. Maar liefst 8 vrijwilligers van de plaatselijke voetbalvereniging
hebben van 10.00 – 15.00 uur klanten van de winkel benaderd of ze wilden doneren
voor de voedselbank. Na afloop werd de balans opgemaakt en was er voor € 1055 aan
producten gedoneerd.
Daarnaast heeft Bakker Timmer, met
vestigingen in Gasselternijveen, Gasselte
en Stadskanaal, ook nog eens 4 kratten met
broden beschikbaar gesteld.

De SV Borger Presentatiegids is uit
Een prachtig visitekaartje voor de
voetbalvereniging

Het is inmiddels een traditie van meer
dan twee decennia dat de plaatselijke
voetbalvereniging in Borger jaarlijks
een presentatiegids uitbrengt. Ook
in het jaar waarin het jubileum werd
Dat HOVC een prachtig nieuw complex krijgt, is ondertussen genoegzaam bekend.
gevierd mocht de Gids, na enige twijfel,
Vorige week woensdag werden de plannen aan de leden van de voetbal- en de
toch niet ontbreken. Dus kropen de
tennisvereniging gepresenteerd en afgelopen zaterdag konden belangstellenden
vaste tekstschrijvers van de club maar
kennismaken met de plannen zoals die voorliggen. ‘Er zijn zaterdag zo rond de 150
weer achter de computer, stelden de
mensen geweest. Dat is inderdaad heel erg veel’, zegt voorzitter Harold Enting.
fotografen de lenzen scherp en maakte
de vormgever het uiteindelijk tot één
Werkzaamheden starten in januari
kunnen daar nog bezwaar tegen maken.
Onder de aanwezigen zaterdag waren vooral
Verder wordt er momenteel een kostenraming geheel. Het resultaat mag er zijn! Vorige
veel buurtbewoners. ‘De reacties zijn erg
gemaakt. Wij hebben de overtuiging dat er in week werd een bijna Eredivisiewaardige
positief. Natuurlijk waren er wat vragen
januari daadwerkelijk gestart kan worden met Presentatiegids bij de leden en sponsoren
thuisbezorgd. Voor dit laatste waren
over drempels en de parkeerplaats. Logisch,
de werkzaamheden’, zegt Enting. In eerste
want ook bijvoorbeeld de organisatie van de
instantie zal in januari de tennisbaan gesloopt de spelers van de eerste selectie
verantwoordelijk.
wandelvierdaagse en de muziekvereniging
worden en zal op de plek van de tennisbaan
maken daar gebruik van’, legt Enting uit.
archeologisch onderzoek worden gedaan.
Traditie
Het is de bedoeling dat de werkzaamheden
Vervolgens zal het Harm Kuiper sportpak
“Door en voor onze leden, zo kan je het
begin volgend jaar van start gaan. ‘Daar gaan aangepakt en vernieuwd worden. (Week in
wel zeggen. Vanaf het bepalen van de
we vanuit. De kapvergunning heeft onlangs
Week uit/Vincent Muskee)
inhoud tot aan de bezorging doen we alles
in de Week in Week uit gestaan en mensen
zelf. Alleen het drukken wordt uitbesteed.”
Aan het woord is Gosse Fokkens, onder
wiens bestuurlijke verantwoordelijkheid de
totstandkoming van de Presentatiegids valt.
“Ik moet eerlijk zeggen dat we dit jaar als
bestuur best even getwijfeld hebben over het
uitbrengen van de gids. Na de realisatie van
het Jubileumboek deden we hiermee immers
opnieuw een beroep op deels dezelfde
vrijwilligers. Aan de andere kant hebben
we wel te maken met sponsorafspraken
en wilden we deze traditie eigenlijk ook
helemaal niet onderbreken. En misschien
wel de belangrijkste drijfveer, het was dé
mogelijkheid om nog één keer terug te
blikken op een zeer feestelijk jaar voor onze
vereniging. Gelukkig dachten de redacteuren
daar hetzelfde over.”

Stefan Reitsema nieuwe voorzitter VV Gieten

Tijdens de eerste bestuursvergadering na de onlangs gehouden Algemene
Ledenvergadering hebben de bestuursleden van Voetbalvereniging Gieten de taken
verdeeld. Stefan Reitsema is daarbij de nieuwe voorzitter geworden, als opvolger
van Hendrik Hilbolling die dat liefst 18 jaar is geweest. Hendrik is daarmee de
langstzittende voorzitter in de clubhistorie. De overige bestuurstaken zijn bij dezelfde
bestuursleden gebleven.
Op de foto overhandigt aftredend voorzitter
Hendrik Hilbolling de voorzittershamer aan

de nieuwe voorzitter Stefan Reitsema.

De voetbalvereniging bedankt naast de
vrijwiligers ook vooral de inwoners van
Gasselternijveen en omgeving voor de gulle
donaties.

Mensenwerk
De terugblik is dan ook het centrale thema
geworden. De viering van het 75-jarig
jubileum komt uitgebreid aan bod, net als
de promotie van het eerste elftal en het
kampioenschap van de recreatieve voetballers
van de zondagochtend. Maar ook de overige
elftallen zijn niet vergeten. Elk team is door
de clubfotografen vastgelegd en heeft een
plekje gekregen in de Presentatiegids. Althans
dat was de bedoeling. Toen de drukker al
uitgebreid aan de slag was, bleek één elftalfoto
over het hoofd gezien te zijn. Fokkens: “Ja,
heel vervelend natuurlijk! De consequentie
van het in eigen beheer uitbrengen is echter

dat we in dit geval ook niemand anders dan
onszelf de schuld kunnen geven. Gelukkig
hebben we het in goed overleg met de
teamleiding kunnen oplossen met een keurig
inlegvel met de ontbrekende elftalfoto en de
nodige extra aandacht. Het blijft uiteindelijk
mensenwerk. Daar hoort fouten maken
ook bij.” Een mooier bruggetje naar de
traditionele column van Gijs Klompmaker
konden we ons niet wensen. Dit jaar schreef
hij namelijk exclusief voor de Presentatiegids
van zijn club een heerlijke ‘ode aan het
prutsen’.
Trots
Voorgaande is slechts een deel van de inhoud
van het 56 pagina’s tellende boekwerk. Het
is absoluut weer een prachtig visitekaartje
geworden voor de vereniging. Gosse Fokkens
wil dan ook graag van de gelegenheid
gebruik maken om namens het bestuur zijn
waardering uit te spreken richting ieder die
aan deze gids heeft meegewerkt. “Samen
hebben we er weer wat moois van gemaakt.
Daar mogen we als vereniging echt trots op
zijn!”
Mocht u als lid, of als sponsor nog geen
exemplaar ontvangen hebben, neemt dan
contact op met een bestuurslid of een ander
contactpersoon binnen de voetbalvereniging.
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Oliebollenactie van de
vv Gasselternijveen
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Ook FC Ter Apel te sterk voor Nieuw Buinen

Zaterdag 31 december a.s. organiseert de vv Gasselternijveen
weer de jaarlijkse oliebollen verkoopactie! De oliebollen worden
zaterdagmorgen (oudejaarsdag) van 10.00 tot 12.00 uur bij u thuis
bezorgd. (Wilt u zorgen voor contante betaling ?)
De opbrengst van de oliebollenactie
gaat naar de jubileumcommissie,
die de viering van het 100-jarig
bestaan op 1 september 2023
voorbereidt. U kunt de oliebollen
tot vrijdag 30 december a.s.
telefonisch of per mail bestellen:
Roelof Heuten 06-11 83 09 28
roelofheuten@hotmail.com, of

Piet Wolters 06-39 43 90 69 /
pietwoltersgnv@gmail.com
Prijzen: zak met 10 oliebollen
naturel € 11,00. Zak met 10
oliebollen met krenten/rozijnen
€ 11,00. (De oliebollen worden
met een apart zakje poedersuiker
geleverd.)

FC Ter Apel’96 was zondag
op eigen veld met 3-1 te sterk
voor hekkensluiter Nieuw
Buinen. Met name in de eerste
helft liet de ploeg van trainer
Hindrik Snijders het afweten.
‘Na de rust waren we minstens
gelijkwaardig. Het was echter
weer niet genoeg om een punt
of zelfs drie punten te halen’,
baalde de vertrekkende trainer.

Kerstconcert gemengde
zangvereniging Tonegido in het
Witte Kerkje in Gasselte
Op zondag 18 dec. geeft de Gemengde Zangvereniging Tonegido
haar kerstconcert in het mooie Witte Kerkje van Gasselte. We
hebben weer een gevarieerd repertoire ingestudeerd o.l.v. dirigent
Peter Stam en met begeleiding van Margreet Puite op de piano.
Naast de traditionele kerstliederen
met samenzang zingen we o.a.
liederen van Brahms, CharlesCamille Saint-Saëns en Mary
Donnelly, maar ook een American
Folk-song, een Negro-spiritual en
een Drents kerstlied. Het concert

begint om 14.30 uur. De kerk is
open om 14.00. De toegang is vrij,
maar u mag het koor bedanken met
een vrijwillige bijdrage. Informatie
over Tonegido kunt u vinden op:
www.zangvereniging-tonegido.nl

Boeldag in Schoonloo

Doelpunt Dennis Kunst
Nieuw Buinen was slordig in de
eerste helft. De thuisclub was
gevaarlijker en de 1-0, een treffer
van voormalig Nieuw Buinen speler
Daniel Manning, was dan ook
conform het spelbeeld. Via Dennis
Kunst echter, werd het al snel weer
gelijk: 1-1. Nog voor de rust kwam
FC Ter Apel’96 opnieuw aan de

leiding. ‘Ze mochten ene vrije trap
zomaar vrij inkoppen’, zag Snijders.
Na de thee tapte Nieuw Buinen uit
een ander vaatje. ‘Ik heb in de rust
gezegd dat ze de schroom van zich
af moesten gooien en met meer
lef moesten spelen. Dat hebben ze
zeker gedaan. Het overwicht dat
we kregen leverde echter amper

kansen op.’ In het vervolg van de
tweede helft konden de gastheren
zelfs uitlopen naar 3-1. ‘We geven
niet op. Kijk naar Ter Apel. Ook zij
stonden aanvankelijk onderaan. Zij
hebben nu vier wedstrijden achter
elkaar weten te winnen en kijk eens
waar ze nu staan.’ (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Pechduivel achtervolgt Gasselternijveen
Gasselternijveen verloor zondag de uitwedstrijd bij koploper SVV’04
met het kleinst mogelijke verschil: 1-0. Gezien het spelbeeld en het
aantal kansen had er maar één ploeg recht op de zege en dat waren
de bezoekers uit Gasselternijveen. ‘Het zit ons gewoon vreselijk
tegen. Vorige week spelen we al een dijk van een wedstrijd tegen
Twedo en hadden we gewoon met 3-0 voor moeten staan en vandaag
spelen we de koploper bij vlagen van het veld’, zag verliezend trainer
Johan Hollen.

een vrije trap. ‘En uiteraard werd
dat een doelpunt’, somberde
Hollen. Wat Gasselternijveen
vervolgens ook probeerde, de
gelijkmaker kwam er ondanks een
fors overwicht niet. ‘De eerste
wedstrijd na de winterstop tegen
Weerdinge is meteen een cruciaal
duel. We willen in elk geval niet bij
wijze tegentreffers incasseren.’ Dat de onderste twee ploegen eindigen
laatste gebeurde ook afgelopen
en dus zullen we meteen na de
zondag. Vijf minuten voor rust
winterstop bij de les moeten zijn.’
kwam een sliding van Siem
Hollen heeft zijn contract overigens
Salomons bij doelman Kevin Koops nog niet verengd bij Nieveen. ‘We
terecht, die de bal vervolgens
hebben nog niet gesproken. Ik heb
opraapte. In alleen de ogen van de
het echter prima naar mijn zin bij
scheidsrechter was sprake van een
deze club’, besluit Hollen. (Week in
terugspeelbal en dus kreeg SVV’04 Week uit/Vincent Muskee)

Kolderieke tegengoal
Gasselternijveen liet zich van de
De belangenvereniging Schoonloo organiseert op woensdag 28
december 2022 al weer de 14de editie haar jaarlijkse boeldag. In 2020 beste kant zien tegen de koploper.
Met leuk en aanvallend voetbal
en 2021 moesten ze vanwege corona even overslaan maar dit jaar
kan het weer doorgaan. Tijdens de boeldag zullen er diverse spullen werd de thuisclub op eigen helft
teruggedrongen. ‘In feite hebben
onder de hamer door gaan. Voorgaande edities waren een groot
we negentig minuten op hun
succes en hebben mooie spullen een nieuwe eigenaar gevonden.
helft gespeeld’, zegt Hollen. ‘Ons
De belangenvereniging is weer aan
bestaat er de mogelijkheid om op de probleem is dat we zelf de kansen
niet benutten en vaak op kolderieke
het sparen voor het dorpsfeest
dag zelf van 9:00 tot 10:00 uur de
in 2023. De opbrengst van de
kavels te bekijken. Een aantal van
boeldag zal worden gebruikt voor
de kavels zullen vanaf 19 december
de organisatie van dit vijfjaarlijks
ook worden gepubliceerd op de
spektakel dat volgend jaar op 1,2
Facebook pagina van Schoonloo.
en 3 september staat gepland.
Een enthousiaste commissie zijn
Op woensdag 28 december zal
inmiddels al een aantal maanden
vanaf 10:00 uur de verkoop van de
bezig met de voorbereidingen van
kavels van start gaan. De boeldag
‘Elke woning die we vandaag bouwen, wordt niet gebouwd voor
dit 3-daagse evenement.
wordt gehouden bij Eetcafé
leegstand’ gaf minister Hugo de Jonge meerdere malen aan in zijn
Hegeman aan de hoofdstraat in
betoog. Er zijn volgens hem 900.000 woningen nodig. We hebben
Zaterdag 17 december staat
Schoonloo. Tijdens de boeldag
namelijk een groot tekort aan woningen, er komen jaarlijks nieuwe
de inbrengdag gepland.
wordt er ook aan de inwendige
huishoudens bij en nog eens een fors deel van de woningen wordt
Traditiegetrouw zullen er diverse
mens gedacht en kan men zich
gesloopt en opnieuw gebouwd.
spullen beschikbaar worden gesteld te goed doen aan o.a. warme
door de plaatselijke inwoners en
chocolademelk, koffie, thee,
Om de leefbaarheid in de dorpen
veel zorgen in Drenthe over
bedrijven. Boeken, servies, klein
glühwein, zelfgebakken kniepertjes te behouden is De Jonge er
bijvoorbeeld bereikbaarheid van
meubilair en speelgoed zijn enkele
en een heerlijke warme winterse
voorstander van ook te bouwen in
het noorden en de leefbaarheid van
voorbeelden van het aanbod. De
kost. De organisatie hoopt op een
kleine kernen. ‘Bouw overal een
het platteland. De minister werd
organisatie heeft er vertrouwen
boel bezoekers. Een boeldag is
straatje bij. Zo houdt je de dorpen
verzocht om deze zorgen goed
in dat er veel spullen worden
uniek om eens mee te maken en
aantrekkelijk en dat bevordert de
duidelijk te maken aan zijn collega’s
gebracht. Ze hebben al diverse
mensen lopen altijd tegen iets leuks leefbaarheid.’ Wat hem betreft
van het kabinet.
spullen ingezameld en er zijn veel
aan. En veel mensen zijn vrij tussen krijgen de mensen uit deze dorpen
toezeggingen. De spullen zullen
kerst en oud & nieuw en dan is de
voorrang bij het beschikbaar stellen Hoe zit het dan met de
worden opgedeeld in kavels en
boeldag een leuk uitje.
van nieuwe en bestaande woningen. woningmarkt in Borger-Odoorn?
er wordt een kavellijst met daarin
Het nieuwe college heeft flinke
alle spullen uitgewerkt. Tijdens de
Meer informatie over de boeldag
De minister erkende dat er een
plannen. De stip op de horizon
kijkdag op dinsdag 27 december van is te vinden op www.schoonloo.
kloof is tussen stad en platteland, al is 500 woningen er bij in onze
10:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot com en op de facebook pagina van was die volgens hem niet zo groot
gemeente. Wat het CDA Borger16:00 uur kunnen de kavels worden Schoonloo.
als door sommige aanwezigen werd Odoorn betreft mogen dat vooral
bekeken door de gegadigden. Ook
geuit. Toch zijn er wel degelijk
betaalbare woningen zijn, gericht

Minister Hugo de Jonge in gesprek met CDA-ers uit
Drenthe over kloof tussen stad en platteland

Hoe behouden we de leefbaarheid in de dorpen?
op starters en ouderen. Woningen
die de doorstroom bevorderen. Het
college werkt hard aan de plannen,
ook wordt er samengewerkt aan een
project met flexibele woningbouw.
CDA fractievoorzitter Margreet
Wegman: ‘Het is jammer dat
de woningstichtingen in onze
gemeente tot nu toe alleen hun
vizier gericht hebben op slopen en
opnieuw bouwen. Vaak dan ook
in lagere aantallen. Zij ervaren de
grote vraag naar huurwoningen niet.
Het CDA krijgt uit de gemeenschap
juist andere geluiden.’
Wil je een huurwoning op termijn?
Schrijf je nu al vast in. Laat je
horen! Dan is de vraag gelijk helder.
Inschrijven kan vanaf 18 jaar, kost
niets en kan gemakkelijk op www.
thuiskompas.nl.
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Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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Kerstmarkt voor goede doelen in Dorpskerk in
Gieten
De Dorpskerk in Gieten stond
zaterdag geheel en al in het
teken van kerst. Tijdens de
zeer geslaagde kerstmarkt
konden belangstellenden talloze
kerststukjes en feestelijke
lekkernijen kopen en bovendien
genieten van een zeer gevarieerd
muzikaal programma.
Zo waren er optredens van ‘De
Gietelingen’ en was ook het
Drents Vocaal Ensemble te gast
in de sfeervolle kerk in Gieten. De
Kerstmarkt werd op feestelijke wijze

afgesloten door een samenzang
die werd begeleid door organist
Jan Oomkes. De opbrengst van de
prima bezochte kerstmarkt gaat

naar twee goede doelen: Visio De
Brink in Vries en de Voedselbank
in Haren. (Week in Week uit/Vincent
Muskee)

Gemeente Borger-Odoorn deelt gratis
bio-emmertjes uit
Vanaf 1 januari 2023 verandert de afvalinzameling in de gemeente
Borger-Odoorn. De inzamelfrequentie van de grijze container gaat
dan van eens per drie naar eens per zes weken. Inwoners worden
daarmee gestimuleerd om hun afval beter te scheiden. Om ze
daarbij een handje te helpen, deelt de gemeente gratis duizend bioemmertjes uit.

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

Wethouder Jeroen Hartsuiker:
“Door samen op de juiste manier
om te gaan met afval kunnen we
meer recyclen en besparen we
grondstoffen. We zien in onze
cijfers dat er in onze gemeente
steeds minder restafval wordt
aangeboden, maar denken dat
dit nog minder kan. In de grijze
containers worden bijvoorbeeld
nog veel etensresten aangetroffen.
Het bio-emmertje biedt hier een
oplossing. Erg handig voor tijdens
het koken of na het eten van het
dagelijkse stukje fruit.” Etensresten
scheiden met bio-emmertje Door

etensresten gescheiden aan te
bieden, kan er later compost van
worden gemaakt. Dit is beter voor
het milieu. De bio-emmertjes zijn
geventileerd, hiervan droogt het
afval uit. Dit voorkomt stank en
condens. Het bio-emmertje kan
gemakkelijk, met composteerbaar
zakje (met kiemplantlogo) en al,
in de groene container worden
geleegd. Uitdeelpunten Inwoners
die graag een bio-emmertje willen
hebben, kunnen deze vanaf
woensdag 14 december ophalen op
één van de volgende locaties: MFA
Valthermond (Vrijheidslaan 11,

tijdens openingstijden); Dorpshuis
Valthe (Hoofdstraat 54, tijdens
openingstijden); Afvalbrengpunt 2e
Exloërmond (Zuiderkijl 9, tijdens
openingstijden); Gemeentehuis
Exloo (Hoofdstraat 50, tijdens
openingstijden); MFA NieuwBuinen (Noorderdiep 141c, tijdens
openingstijden); Sociale Teams
Borger (Hoofdstraat 23, tijdens
openingstijden).
Voorwaarden
De gemeente deelt in totaal duizend
bio-emmertjes uit. Per adres mag
maximaal één emmertje worden
opgehaald. De bio-emmertjes
worden uitgereikt zolang de
voorraad strekt. Meer informatie
over de veranderingen in de
afvalinzameling in Borger-Odoorn
is te vinden op www.borger-odoorn.
nl/afval.

