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a.s. zaterdag in sporthal De Koel
Handbalvereniging Borger viert 75-jarig 
bestaan

Op 24 april jl. was het 75 jaar geleden dat Handbalvereniging Borger werd 
opgericht. Een hele mijlpaal die men heel graag zou hebben willen vieren, maar 
daar nog even mee heeft gewacht. Anno juni 2022 is de tijd rijp het 75-jarig 
bestaan te vieren en wel komende zaterdag in sporthal De Koel in Borger.

Die dag staat er van alles op het programma. Voor jong en oud is er dan van alles 
te doen: kinderen kunnen aan allerlei spelletjes meedoen en kunnen later van een 
lekker snackbuffet genieten. ‘s Middags is er een samenkomen van ereleden en leden 
van verdienste die dan vast de mooiste gesprekken zullen uitwisselen en waarbij vele 
herinneringen worden opgehaald. In de avonduren is er een gezellige avond met muziek. 
Voorzitter Tim Riemeijer (foto): “We hebben besloten er een mooie dag van te maken. 
Alleen voor genodigden, want we willen het niet te groot maken. Zo is het te overzien en 
wordt de dag naar ons idee nóg veel leuker. Er komen tot nu ongeveer tachtig mensen.”

Lees verder op pagina 9.
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Ze zijn er weer: 
De Hollandse Nieuwe bij 
Vishandel Jos in Borger
Vanaf  woensdag 15 juni kunt u bij Vishandel Jos in 
Borger weer terecht voor de Hollandse Nieuwe! Maar 
u kunt hier uiteraard ook terecht voor de heerlijkste 
gebakken kibbeling, lekkerbek, gerookte vis (zoals 
paling en makreel), verse vis, salades, hapjesschotels, 
gourmetschotels en barbecueschotels. 

Lees verder op pagina 8.

Heldenspeld voor  
Albert Lanting van de 
EHBO-afdeling Gieten
 
Albert Lanting ontving tijdens de algemene 
ledenvergadering van de EHBO-afdeling Gieten de 
heldenspeld voor het vele vrijwilligerswerk dat hij voor de 
vereniging doet.

Lees verder op pagina 23.

Graffiti fleurt Nieuw-Buinen op 

70 kunstenaars in de leeftijd van 8 tot en met 13 jaar 
gingen zaterdagavond 11 juni in groepjes, onder 
begeleiding, op pad door heel Nieuw-Buinen & 
Buinerveen.

Lees verder op pagina 6.

Geslaagde reünie in Odoorn 
HOC was voor even weer Oring
Op zaterdag 28 mei jl. hadden zich op het sportpark Harm Kuiper in Odoorn, 
waar normaliter de senioren en jeugd van HOC (Hunso-Oring-Combinatie) hun 
voetbalvaardigheden tonen, een kleine dertig oud-voetballers van Oring 4 – het 
veteranenelftal van het toenmalige Oring – verzameld. De uitgenodigde reünisten 
waren actief  in de periode 1990 tot begin deze eeuw.

Een zichzelf  benoemde commissie had in samenwerking met het Bestuur van HOC een 
programma gemaakt waarin ruimte was voor zowel het sportieve element als voor het 
uitwisselen van gemeenschappelijke ervaringen uit de actieve periode, gevoed door een 
meegebracht plakboek door Goos Drent met vele verslagen en foto’s van wedstrijden en 

andere festiviteiten uit deze periode.
Lees verder op pagina 17.
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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

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 zaterdag 18 juni wordt oud papier  
 opgehaald in Bronneger, Bronnegerveen, 
 Drouwen, Drouwenerveen, 
 Drouwenermond, Exloo en Klijndijk.  

’ Deze week (13 – 17 juni) wordt 
 de groene container geleegd. 
 Volgende week (20 – 24 juni) wordt 
 het PMD-afval ingezameld.

% www.borger-odoorn.nl/afval

%

Beperk de verspreiding van het coronavirus
Met onderstaande adviezen kunt u besmet-
ting voor uzelf  en anderen zoveel mogelijk 
voorkomen. En kunt u rekening houden met 
mensen die zich nog zorgen maken om hun 

gezondheid. 
Meer informatie: www.borger-odoorn.nl/
coronavirus
% www.borger-odoorn.nl/coronavirus

Lees verder op pagina 4  %

%

Reparatie losliggende roosters op de faunapassages 
Exloërweg te Odoorn en Zuideinde te Exloo
Donderdag 16 juni voeren we reparaties 
uit aan de faunapassages in de Exloër-
weg (parkeerplaats Odoornerdennen) 
in Odoorn en Zuideinde (zwembad 
Leewal) in Exloo. De losliggende roos-
ters op de faunapassages in de rijbaan 
zetten we vast. De werkzaamheden du-
ren van 7.00 uur tot ongeveer 17.00 uur.

Bereikbaarheid
Er is een gedeelte van de rijbaan afgesloten, 
maar het verkeer kan er nog steeds langs. 

Vragen
Heeft u vragen over de uitvoering, 
bereikbaarheid en/of  planning van de 
werkzaamheden, neem dan contact op 
met uitvoerder de heer Sjoerd IJbema 
van Avitec, M 06-12474304.

Heeft u inhoudelijke vragen over het werk 
dan kunt u bellen met de heer R. Braam 
van de gemeente Borger-Odoorn, 
T 14 0591.

%

Informatiebijeenkomst 
Steunouder NL in het 
Mondengebied 
Kinderen grootbrengen is een hele 
klus. Voor alle ouders is het fi jn om 
dat niet alleen te hoeven doen. Maar 
niet iedereen krijgt een helpende hand 
toegestoken als hij of  zij die nodig 
heeft. Steunouders zijn volwassen vrijwil-
ligers die een of  twee dagdelen per week 
een gastvrij thuis bieden aan een kind. Ze 
geven een kind, binnen hun eigen gezins-
levens, een vertrouwde plek waar het wel-
kom is en kind kan zijn. Daarmee krijgen 
ouders ruimte om op adem te komen en 
te ervaren hoe je de zorg voor kinderen 
samen kunt delen. Vaak wordt hiermee 
bovendien voorkomen dat zwaardere zorg 
nodig is. 

Informatiebijeenkomsten in juni
Hebt u tijd en ruimte om een gezin een 
hart onder de riem te steken, door een 
gastvrij thuis te bieden aan een of  meer-
dere kinderen? Kunt u wel een steuntje 
in de rug gebruiken? Of  wilt u meer 
informatie over Steunouder? Dan bent u 
van harte welkom op een van de infor-
matiebijeenkomsten over Steunouder in 
Borger-Odoorn, gebied De Monden.

• 21 juni om 20:00 uur: OBS de Aanloop,  
 Wilhelminalaan 4 in Valthermond.
• 27 juni om 20:00 uur: Dorpshuis 
 2e Mond, Noorderdiep 33 in 
 2e Exloërmond.
• 30 juni om 20:00 uur: Dorpshuis 
 de Badde, 1e Exloërmond 56 J in 
 1ste Exloërmond. 

Tijdens de informatiebijeenkomst krijgt u 
informatie over de werkwijze van Steun-
ouder en hoort u ervaringen. Natuurlijk is 
er ruimte om vragen te stellen! 

Aanmelden
Wilt u een informatiebijeenkomst bezoe-
ken? Meldt u dan aan (voor 12 juni) via 
e-mail (borgerodoorn@steunouder.nl), 
met vermelding van uw naam en woon-
plaats of  bel T (0591) 585 554 en vraag 
naar Renee Schnakenberg (steunouder-
coördinator). U mag de bijeenkomsten 
ook bezoeken zonder aanmelding.

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

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

% www.borger-odoorn.nl/afspraak

Wegwerkzaamheden
’ Nieuw-Buinen: rotonde Zuiderdiep | 
 t/m 17 juni  |  afgesloten, omleiding 

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

Vergaderingen 
gemeenteraad
▶ Besluitvormende raadsvergadering 

donderdag 23 juni, 19.00 uur, 
 gemeentehuis Exloo

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

▶ Kijk of luister mee via 
 www.gemeenteraadborger-odoorn.nl of 
 RTV Borger-Odoorn (kabel 107.5, ether 
 106.0)

▶ Inspreken? Neem contact op met de gri¡  e  
 via gri¡  e@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 kun-
nen in aanmerking komen voor onder-
steuning van de gemeente. U kunt dan 
jaarlijks een bedrag besteden in onze 
webwinkel Meedoen. 

% www.borger-odoorn.nl/meedoen

%

Werkzaamheden begraafplaats 2e Exloërmond
Binnenkort gaan we aan de slag op de 
begraafplaats in 2e Exloërmond. We 
gaan de graven weghalen die sterk in 
verval zijn of  waarvan de grafrechten 
zijn verlopen en we ruimen enkele gra-
ven ondergronds. Ook pakken we het 
achterstallige onderhoud van het groen 
en de paden aan.

Bereikbaarheid van de begraafplaats
Het kan zijn dat de begraafplaats tijdelijk 
minder toegankelijk is voor publiek. We 
proberen dit tot een minimum te beperken. 
Wij hopen op uw begrip hiervoor. Tijdens 
plechtigheden, zoals een begrafenis of  as 
verstrooiing, worden de werkzaamheden 
altijd stilgelegd en zorgen we ervoor dat de 
begraafplaats goed toegankelijk is.

Planning en hinder werkzaamheden 
Het was de bedoeling om in september 
van dit jaar met de werkzaamheden 
te starten. Omdat we eerder klaar zijn 
met de werkzaamheden op de andere 
begraafplaatsen starten we waarschijnlijk 
in week 26 op de begraafplaats in 2e 
Exloërmond. Tijdens de zomervakantie 
liggen de werkzaamheden stil van week 30 

t/m 33. Verwachting is dat alle ruimings- 
en renovatiewerkzaamheden in het voorjaar 
van 2023 worden afgerond. 

Ruimingsbeleid op de begraafplaatsen
Het ruimen van graven kan niet zomaar, 
de afgelopen jaren is er daarom uitgebreid 
onderzoek gedaan. De rechthebbenden of  
1e graad nabestaanden zijn aangeschreven 
en we hebben oproepen geplaatst bij 
graven en in kranten. Op onze website 
kunt u vinden welke graven we gaan 
ruimen. 

Historische graven
Omdat het belangrijk is om de bijzondere 
graven voor het dorp te behouden is er een 
onderzoek gedaan naar de aanwezigheid 
van historistische graven. Dit onderzoek 
richt zich op hoe een graf  eruitziet en 
naar de betekenis van de persoon die is 
overleden. Op de begraafplaats zijn in 
totaal 181 historische graven aanwezig. 
Deze graven ruimen we niet, ongeacht 
of  er nog een rechthebbende aanwezig 
is en de staat van onderhoud. Herstel 
of  onderhoud van de historische graven 
gebeurt in nauwe samenwerking met 

de uitvaartverenigingen, vrijwilligers 
en Landschapsbeheer Drenthe. Wilt u 
hierbij als vrijwilliger meehelpen dan 
kunt u hierover contact opnemen met de 
gemeente. 

Ruimen van graven
Op de begraafplaats gaan we 403 graven 
bovengronds ruimen. De aanwezige 
grafbedekking en gedenktekens halen 
we weg. De gedenktekens worden 
geanonimiseerd. Er worden ook 
ongeveer 90 graven ondergronds 
geruimd. Dit is nodig om de komende 
decennia ook voldoende capaciteit te 
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Week in Week uit verschijnt 
elke dinsdag huis-aan-huis in 
Borger, Bronneger, Bronnegerveen, 
Buinen, Buinerveen, Drouwen, 
Drouwenermond, Drouwenerveen, 
Ees, Eesergroen, Eeserveen, 
Exloërveen, 1e Exloërmond, 
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk, 
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoor-
nerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp, 
Zandberg, Gieten, Gieterveen, 
Gasselte, Gasselternijveen, 
Schoonloo.

Elke dinsdag liggen extra 
exemplaren Week In Week Uit 
op de volgende adressen:
Bakkerij van Veenen, Exloër-
weg 8, Valthe. Slagerij Drent, 
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond. 
Hunzebergen,Valtherweg 36, 
Exloo. Gemeentehuis, Hoofdstraat 
50, Exloo. Tourist info, Hoofd-
straat 55a, 7875 AB Exloo. Spar, 
Hoofdstraat 49, Exloo. Geerts 
Warenhuis, Zuiderhoofdstraat 9, 
Exloo. Tankstation, Drentse Poort 
1, Nieuw-Buinen. Gemeentehuis 
Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 
Gieten. Jumbo Abbas, Stations-
straat 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, Val-
thermond (alleen in de periode van 
15 maart t/m 15 oktober)
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Succesvolle eerste zomermarkt in  
Nieuw-Buinen

Afgelopen zondag was het een gezellige drukte op het terrein van de ijsbaan in 
Nieuw-Buinen. Daar vond de eerste zomermarkt plaats. Een prachtige, grote locatie 
waar dus heel wat standhouders konden staan en dat gebeurde dan ook. In totaal 
waren er ruim dertig kramen en vonden enkele honderden bezoekers de weg naar de 
zomermarkt.

Men kon er voor de leukste dingen terecht: 
boeken, speelgoed, kleding, lekkere 
hamburgers, er was van alles wat. Velen 
namen het ervan, kochten iets leuks en 
aten iets lekkers. Nieuw-Buiners, maar ook 
mensen uit de nabije omgeving kwamen naar 
de zomermarkt die door Schaatsvereniging 
Nieuw-Buinen en de Kerstmarkt Nieuw-
Buinen werd georganiseerd. “We hadden 
besloten samen met de mensen van de 

Kerstmarkt Nieuw-Buinen een leuke 
zomermarkt te organiseren en dat is gelukt. 
We hopen dit ieder jaar te kunnen en mogen 
doen, maar deze was alvast een groot 
succes”, sprak voorzitter Bert Drent van 
de schaatsvereniging. Samen met een aantal 
bestuursleden van zowel de schaatsvereniging 
als de Kerstmarkt Nieuw-Buinen poseerde 
hij voor de foto met op de achtergrond de 
zomermarkt. (Week in Week uit / Gerry Grave)

Fietsen in de 
zomermaanden vanuit 
Nieuw-Buinen
Vindt u het leuk om in de zomermaanden wekelijks te 
fietsen in een klein groepje? Vanaf  woensdagmiddag 22 
juni kan dat.

In het kader van het 
programma ‘Doortrappen’ 
organiseert de Fietsersbond 
in samenwerking met de 
combicoach sport van de 
gemeente een wekelijkse 
recreatieve fietstocht. De 
campagne ‘Doortrappen’ is 
gericht op het stimuleren en 
motiveren van senioren om 
zo lang mogelijk veilig te 
fietsen. De fietstochten op de 
woensdagmiddagen worden 
begeleid door een fietsdocent 
van de Fietsersbond en 
2 vrijwilligers. De routes 
die gefietst worden zitten 

tussen de 25 en de 35 
km. Onderweg wordt 
er een pauze gehouden 
bij een restaurant. Elke 
woensdagmiddag wordt er 
om 13.30 uur vertrokken 
vanaf  het MFA ‘de 
Noorderbreedte’ in Nieuw-
Buinen (Noorderdiep 127). 

Deelname is gratis maar 
opgave is verplicht. Dit kan 
door te mailen naar Petra van 
den Bosch, combicoach sport 
p.vandenbosch@borger-
odoorn.nl  of  te bellen naar: 
06 – 11 39 43 01.

Handbaljeugd van HV Borger ging op 
kamp in Ellertshaar

Afgelopen weekend is de jeugd van Handbalvereniging Borger weer op kamp 
geweest. Dit jaar gingen we naar Klonie in Ellertshaar.  De kinderen vanaf  de D-jeugd 
kwamen vrijdagavond op de fiets aan in Ellertshaar, waar we een leuk bosspel hebben 
gedaan en we hout hebben gesprokkeld voor het kampvuur. Zaterdagochtend kwam 
onze jongste jeugd aan bij Klonie.

Het hele weekend stond in het teken van 
gezellig samen zijn. Er werden verschillende 
spellen gedaan, maar mede door het mooie 
weer konden we ook genieten van de 
zwemvijver en alle faciliteiten die Klonie 
biedt.

Zaterdagavond  was er een groot 
kampvuur, werd er heerlijk gedanst en 

stond, traditiegetrouw, de dropping op 
het programma. In het donker door het 
bos lopen bleek toch wel spannender dan 
verwacht, maar gelukkig is iedereen weer 
terug gekomen!Zondagmiddag fietsten we 
weer terug naar huis. We hebben genoten met 
elkaar en we hopen volgend jaar weer op net 
zo’n gezellig kamp!

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36
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’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we o�  cieel in ons elektronisch
 gemeenteblad. Deze ‘berichten over uw buurt’ kunt u bekijken via 
 www.borger-odoorn.nl/overuwbuurt.

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

%

’ 10-06-2022 Aanvraag omgevingsvergunning:  
 Borger, Ploegspoor 6, het oprichten van een  
 woning
’ 10-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 Drouwen, Gasselterstraat 7 - 183, het plaatsen  
 van een pergola
’ 09-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 Nieuw-Buinen, Lisdodde 66, het kappen van  
 een Japanse notenboom
’ 09-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 Borger, Bronnegerstraat 8, het kappen van  
 circa 25 oude/versleten en dode dennen-
 bomen
’ 09-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 Nieuw-Buinen, Lindenlaan 2, het plaatsen  
 van een tuinkas in de achtertuin
’ 09-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 Drouwenerveen en Bronnegerveen, 
 Drouwenerstraat en Hambroeksdijk, het 

 leveren en monteren van twee houten 
 voetgangersbruggen
’ 08-06-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Exloo, Schoolstraat 14, het 
 kappen van een Kastanje
’ 08-06-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Exloo, Zuiderhoofdstraat 29, het 
 plaatsen van een woonunit voor de duur van 
 twee jaar
’ 08-06-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Valthermond, Splitting 26, het 
 oprichten van een woning
’ 07-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Drouwenerveen, Noorderstraat 1, het 
 realiseren van een recreatieappartement in 
 het voorhuis
’ 07-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Nieuw-Buinen, Noorderdiep 126A, het 
 bouwen van een kapschuur
’ 07-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 

 2e Exloërmond, Exloërkijl-Zuid 116, het 
 grondig verbouwen van de woning
’ 07-06-2022, Wijzigingsplan ‘Valthermond, 
 Roelof Tuinstraat’
’ 07-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Valthermond, Noorderdiep 334, het splitsen 
 van de kavel ten behoeve van nieuwbouw
’ 03-06-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Drouwenerveen, Hoofdstraat 40, 
 het vervangen van de bestaande kozijnen en 
 het vervangen van deuren door kozijnen
’ 03-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Eesergroen, Dorpsstraat 2, het tijdelijk 
 wijzigen van het bestemmingsplan ten 
 behoeve van de opvang van Oekraïense  
 vluchtelingen
’ 03-06-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Buinerveen, Zuidonder 40,  
 het oprichten van een woning
’ 03-06-2022, Verleende omgevings-

 vergunning: Valthermond, Splitting 9, het 
 oprichten van een woning
’ 03-06-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Odoorn, Valtherweg 4, het 
 aanleggen van een tweede inrit
’ 03-06-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Drouwen, Gasselterstraat 7 - 134, 
 het plaatsen van een schuur/blokhut
’ 03-06-2022, Verkeersbesluit tot het instellen 
 van een gehandicaptenparkeerplaats op 
 kenteken aan de Rozenlaan 56 te 
 Nieuw-Buinen
’ 03-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 2e Exloërmond, Zuiderdiep 156, het vervangen 
 van een dakkapel
’ 03-06-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Drouwen, Alinghoek 10, 
 het vestigen van een bedrijf aan huis    $

WEEK 22 (DEELS) EN WEEK 23

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app

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

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app

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

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

%

Bewonersbijeenkomst Borger op 15 juni 2022
Woonwensen inwoners Borger helder in beeld
De discussienota over de inbreidingslocaties in
Borger-Oost en de informatiebijeenkomst daar-
over in de Willibrordkerk op 19 april jl. veroorzaakte
veel reuring in het dorp. De inwoners van Borger
voelden zich niet gehoord door de gemeente.

‘Wat voor dorp willen we zijn?’
Dorpsbelangen, inwoners van Borger, ondernemers, 
Sedna en de gemeente hebben de handen ineen 
geslagen en organiseren als werkgroep een bewoners-
bijeenkomst in de Goede Herder kerk Het Anker. 
Doel van de avond is om met de bewoners van Borger 

in gesprek te gaan om te horen wat hun wensen op 
het gebied van wonen zijn voor de aankomende jaren. 
U bent van harte welkom!
Datum:  woensdag 15 juni
Tijdstip: 19.00-21.30 uur
Locatie:  Goede herder kerk, 
 Hoofdstraat 9-11 Borger
Voor wie: Alle inwoners van Borger

Aanmelden en meer informatie
U kunt zich aanmelden via 
dorpsbelangenborger@gmail.com.

behouden voor uitgifte van nieuwe graven op 
de begraafplaats. De resten worden herbegraven 
in een verzamelgraf  op de begraafplaats. De 
ruimingswerkzaamheden worden uitgevoerd door 
de fi rma Kreuzen Begraafplaatsbeheer. Dit is 
een gespecialiseerd bedrijf  dat werkt volgens de 
richtlijnen van de Branchevereniging Ondernemers 
Begraafplaatsbeheer.

Opknappen inrichting begraafplaats
De begraafplaats wordt ook opgeknapt. Met name de 
beplanting en de paden. 
Wat we gaan doen: 
- Het schelpenpad naar het lijkenhuisje en de
  geasfalteerde verhardingen vervangen we door
  gebakken klinkerverharding. De overige klinker- 

 verharding wordt, waar nodig, opnieuw bestraat.
- De overige schelpenpaden tussen de graven   
 vervangen we door gras.
- Beplantingsvakken die zijn versleten vervangen we  
 door gras of  nieuwe beplanting.
- De bomen langs het toegangspad worden
 gesnoeid.
- We plaatsen een gedenkmonument voor de   
 (ondergronds) geruimde graven.
- Er is inmiddels een strooiveld dat we inzaaiden met  
 een bloemrijk grasmengsel.

Hee�  u vragen of opmerkingen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de gemeente. U kunt ons bereiken via T 14 0591, of  
door te mailen naar gemeente@borger-odoorn.nl. 

vervolg van pagina 2...

VVN Zomerchallenge
Doen jullie mee?

Spring op de fiets met 
opa of oma

Op zoek naar een leuke zomeractiviteit voor jou en 
je klein(kind) van 6 t/m 12 jaar? Doe mee met de gratis 
VVN Zomerchallenge! Tijdens de challenge ga je: een 
fietstocht ontwerpen, plaatsnamen sprokkelen en een 
verrassingsfietstocht maken! Dit kan gemakkelijk in je 
eigen omgeving, op een moment dat je zelf kiest.

Opgeven kan via: vvn.nl/zomerchallenge
of scan de QR-code en ontvang je 

eigen opdrachtenboek.

Maak
kans op

een familie-
uitje!

Riolering verstopt?
Check dan eerst waar de verstopping zit. Dit 
doet u door het ontstoppingsstuk in de grond 
op te graven (de locatie hiervan vindt u op 
www.borger-odoorn.nl/riolering). 

Daaraan kunt u zien of de verstopping in uw 
eigen riool zit of in het deel van de gemeen-
te. Woont u in een huurwoning? Neem dan 
eerst contact op met uw verhuurder. 

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

Hans Walvius. hans.walvius@
politie.nl: Gebied: Valthermond, 2e 
Valthermond, Zandberg, 1e Exloer-
mond, 2e Exloermond, Boerma-
streek, Exloerveen. 
Arjan Katerberg. arjan.katerberg@
politie.nl. Gebied: Nieuw-Buinen, 
Buinerveen, Drouwenermond, Drou-
wenerveen, Bronnegerveen.
Kobie Eefting. kobie.eefting@
politie.nl. Gebied: Borger, Bronneger, 
Drouwen, Buinen, Ees , Westdorp, 
Eesergroen en Ellertshaar. 
Tel. 0900-8844. 
Gebied: Odoorn, Valthe, Klijndijk, 
Exloo, Odoornerveen.

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

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

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

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

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

Weekenddiensten

Wijkagenten

Adverteren
in 

Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Kerkdiensten
Borger
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. M. van ‘t Hof. www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang 
Westeresstraat): Meer info op:  
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 19 juni 2022  
Samenkomst in Kerk van Annerveen-
schekanaal ‘Heerencompagnie’, Greve-
ling 117 - 119, Annerveenschekanaal.
Inloop met koffie vanaf  10.00 uur
Aanvang 10.30 uur.

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
Mev.r A.J. Streutker-Betting.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
ds. F. de Boer-Knegt.

Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, 
Drentse Poort 24a. Meer info:  
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan, 
09.30 uur: ds. Wouda.
Baptistengemeente: Meer info op 
baptisten-nieuwbuinen.nl

Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn
Maandag 6 juni, 14.00 uur Pinkster-
bijeenkomst. Voorganger: Helene 
Westerik. Organist: Wim Boer
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn.

2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
Kandidaat Schraal.

Valthe
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. A. van Elten, Roswinkel.

Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur: 
Gert Stap.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. A. van Elten, Roswinkel.

Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. M. Schut.

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Zondag 19 juni, 9.30 uur, 
Eucharistieviering, voorg. pastoor 
J.E.B. Deuling. Woensdag 22 juni, 9.00 
uur, Eucharistieviering, voorg. pastoor 
J.E.B. Deuling. Zie ook 
www.heiligkruisparochie.nl/vieringen

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, Gonda Gel-
ling. Handelstraat 8 Stadskanaal. Te 
volgen via livestream onder baptisten-
stadskanaal.
Oosterkadekerk, Zondagochtend 19 
juni om 9.30 u. ds. M. F. van Binnen-
dijk. Op zondagavond 19.00 u. ds. W. 
J. Bakker uit Nieuweroord.

Zuiderdiep tussen Kavelingen en de Drentse 
Mondenweg in Valthermond geopend

Een deel van het Zuiderdiep tussen Kavelingen en de Drentse 
Mondenweg in Valthermond was afgelopen zaterdagmiddag heel even 
voor het verkeer afgesloten. Het gedeelte tussen de Kavelingen en de 
Drentse Mondenweg is namelijk flink aangepakt. Vanaf  oktober 2021 
tot en met begin juni was men er bezig om er een nieuwe asfaltlaag aan 
te brengen. Afgelopen zaterdag was de opening ervan en er werd een 
informatiebord ter hoogte van Cultureel Centrum no. 11 onthuld.

Heel wat buurtbewoners waren 
aanwezig om de opening mee 
te maken. Harm Greven van de 
werkgroep Aanpak Zuiderdiep 
Valthermond en oud-wethouder 
Freek Buijtelaar van de gemeente 
Borger-Odoorn die hier een grote 
rol in had waren aanwezig. Een zestal 

vrijwilligers zou ervoor moeten 
zorgen dat de opening op een heel 
speciale manier zou plaatsvinden, 
namelijk door in een bootje te gaan 
varen waaraan een stuk touw zat. 
Door te gaan varen zou het doek dat 
om het informatiebord was gehuld 
losraken. Omdat het touw knapte 

ging dat niet door en verwijderden 
Greven en Buijtelaar het doek 
waarna luid applaus volgde. Op het 
informatiebord staat informatie 
over het kanaal dat ooit door 
Valthermond liep. De werkgroep 
zorgt ervoor dat het nog aanwezig 
stukje kanaal blijft bewaard en sprak 
de noodzaak uit dat er moet worden 
gebaggerd. Binnenkort hoopt men 
dat dit zal gebeuren. De auto’s 
kunnen in ieder geval weer volledig 
van het Zuiderdiep in Valthermond 
gebruikmaken en hoeven dus niet 
meer te worden omgeleid. (Week in 
Week uit / Gerry Grave)



Graffiti fleurt Nieuw-Buinen op 

70 kunstenaars in de leeftijd van 8 tot en met 13 jaar gingen zaterdagavond 11 juni 
in groepjes, onder begeleiding, op pad door heel Nieuw-Buinen & Buinerveen. Ze 
hebben de mooiste teksten zoals o.a.; Feestvarken gezocht! en Save the date! op vele 
straten gespoten. Dit om te laten weten dat Nieuw-Buinen volgend jaar 200 jaar 
bestaat. En dat is toch een mooie reden om alvast met de jeugdigen van Nieuw-
Buinen hier aandacht aan te besteden. De kinderen hebben genoten.

Een aantal reacties van de kinderen waren; 
'Dit was echt grandioos', 'Hadden we maar 
elke dag zo'n toffe dag'. En daar doen we het 
voor! Actieve vrijwilligers van de Stichting 
200 jaar Nieuw-Buinen hebben samen met 
de cultuurcoach van de gemeente Borger-

Odoorn, Welzijnsorganisatie Andes en de 
helpende handjes van verschillende ouders 
dit georganiseerd. Kinderen konden hierdoor 
gratis deelnemen. Wij kijken terug op een 
zeer geslaagde avond. Dit smaakt voor ons 
allen naar meer!

Geslaagde traditionele boekenmarkt in 
Gasselte

Afgelopen zaterdag was er een boekenmarkt in Het Witte Kerkje in Gasselte. Maar 
liefst vijf  uur lang kon men tussen heel wat boeken, circa 1000, kijken. Bovendien 
werden een aantal cd’s en lp’s verkocht. De organisatie was in handen van Stichting 
Vrienden van Het Witte Kerkje in Gasselte.

Een week eerder, ook op zaterdag, was 
er een inbrengdag; mensen uit Gasselte 
en omringende dorpen konden boeken 
langsbrengen zodat de stichting ze kon 
verkopen. “We hebben er echt heel veel 
gekregen. Zie hoeveel er hier liggen en 
dan ligt ook nog eens ongeveer dezelfde 
hoeveelheid in het schuurtje achter de kerk”, 
zei Ep Seggers van de stichting. Tijdens de 
dag werden honderden boeken verkocht. 
De opbrengst komt geheel ten goede aan de 

stichting die het geld voor het onderhoud 
van de kerk zal gebruiken. De overgebleven 
boeken blijven gewoon tot volgend jaar 
liggen. Men is van plan dan wederom een 
boekenmarkt te organiseren. “Het is echt een 
traditie en die willen we voortzetten. Of  we 
dan wederom een inbrengdag houden weten 
we nog niet. Er zijn eerst genoeg boeken, 
maar wie weet. Boeken zijn natuurlijk altijd 
welkom.” (Week in Week uit / Gerry Grave)

% www.borger-odoorn.nl Exloo  |  14 juni 2022  $
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APV    Een maatregel in de geest van

      ‘better safe than sorry’
‘Het gebruik van hard- of so� drugs kan schadelijk zijn 
voor de gezondheid.’ Het is een bekend gegeven en 
tegelijk een logische waarschuwing. De Opiumwet is een 
belangrijk instrument om drugsgebruik en de daarmee 
gepaard gaande overlast tegen te gaan. Kort gezegd stelt 
de wet het bij je dragen of verhandelen van drugs en ook 
de productie ervan stra aar. Aanvullend op de Opiumwet 
hee�  inmiddels twee-derde van de Nederlandse gemeenten 
in hun plaatselijke verordening een artikel opgenomen dat 
openlijk drugsgebruik verbiedt. Vaak ook gemeenten waar 
het probleem niet eens echt speelt, zoals in Borger-Odoorn. 
Een maatregel dus in de geest van ‘better safe than sorry’.

De Algemene Plaatselijke Ver-
ordening (APV) is een van de 
meest belangrijke gemeen-
telijke verordeningen. Een 
verordening is een regeling 
die geldt voor iedereen in de 
gemeente, dus voor inwoners, 
bedrijven, verenigingen, in-
stellingen en bezoekers. In 
de APV staat precies waarvoor 
een vergunning moet worden 
aangevraagd, maar ook welke 
regels er zijn om de lee� aar-
heid, openbare orde en vei-
ligheid in de gemeente te be-
vorderen. Dus wat mag wel en 
wat mag niet in de gemeente. 
Onlangs is die APV aangepast.

Om de bekendheid met de 
APV te vergroten, belicht de 
gemeente Borger-Odoorn een 
aantal nieuwe en vernieuwde 
regels.

Vandaag a� evering 5:
Het nieuwe Artikel 2:74a: 
het verbod op openlijk 
drugsgebruik. 

Artikel 2.74a in de APV 
van de gemeente Borger-
Odoorn komt erop neer dat 
het verboden is om waar 
dan ook in het openbaar, 
buiten of in een openbaar 
gebouw, hard- of so� drugs 
te gebruiken. Men mag die 
middelen niet gebruiken, 
niet toedienen en ook geen 
spullen voorhanden hebben 
om daar voorbereidingen voor 
te tre� en. “Jongerenwerkers 
zien vooralsnog geen grote 
problemen op het gebied van 
overlast door gebruikers. Als 
er personen zijn die overlast 
veroorzaken wordt dat vaak 

ook weer snel opgelost”, zegt 
preventiemedewerker Renate 
Do�  van Verslavingszorg Noord 
Nederland. “Maar dat wil niet 
zeggen dat het rustig blij� . 
Openlijk drugsgebruik met 
de overlast en gevoelens van 
onveiligheid die het gee� , 
duikt soms ineens op. Dan 
kun je maar beter iets hebben 
afgesproken in de gemeente 
om ertegen op te kunnen 
treden.”

Natuurlijk gebeurt er wel 
eens wat. Wordt er op 
straat geblowd, of komen er 
signalen van ouders die het

vermoeden hebben dat er op 
feestjes of bij evenementen 
drugs worden gebruikt. Do� : 
“Ik snap het heel goed dat 
ouders ‘alarmerend’ reageren. 
Vaak gaat het om blowen en 
meestal op plekken die geen 
overlast geven. Toch zien we 
wel dat de populatie jeugd 
verandert. Met name bij 
grotere feesten en in grote 
feesttenten worden veel 
drank en middelen gebruikt. 
Dus het blij�  een punt van 
aandacht. 

Wat dat betre�  is het goed 
dat Borger-Odoorn dit artikel 
in de APV hee�  opgenomen.”

De gemeenteraad stelt 
de APV-regels vast.

Handhaving ervan valt onder 
de verantwoordelijkheid van 
de burgemeester. Verdere 
informatie over de APV is te 
vinden op:

▶ www.borger-odoorn.nl/ 
 verordeningen
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Avond4daagse Borger e.o. 2022 zit er 
weer op!
De Avond4daagse Borger kent een 
einde. In elk geval voor editie 2022.
We hebben een fantastische 
week achter de rug met prachtig 
weer, waarvan 1 dag regen, maar 
dat mocht de pret niet drukken. 
Wederom 8 prachtige routes door 
Borger en omgeving en een hoop 
plezier!

Op vrijdag een prachtige defilé met 
2 fantastische muziekkorpsen, deze 
keer uit Assen en Scheemda. We 
hopen jullie volgend jaar allemaal 
weer te zien voor de volgende editie 
van de Avond4daagse Borger e.o. 2023! Zet alvast in je agenda: De Avond4daagse vindt 
traditiegetrouw plaats in week 23; oftewel 6, 7, 8 en 9 juni 2023.

Het bestuur van Stichting Avond4daagse Borger e.o. wil iedereen bedanken die mee heeft 
geholpen om van de Avond4daagse 2022 wederom een groot feest te maken! Zonder onze 
vrijwilligers en sponsoren was dit niet gelukt! Bedankt! En natuurlijk de lopers zelf  en alle 
begeleiders, (groot)ouders en het uitzinnige publiek, jullie waren GEWELDIG!!!

In alfabetische volgorde:
- Alle vrijwilligers (verkeersregelaars, 
 ranjaschenkers, nalopers, inschrijving 
 en start, omroeper, fotografen)
- Albert Heijn Borger
- Autobedrijf  Ganzevoort Borger
- Autoschade Koops Borger
- Boni Borger
- CKC De Borgh Borger
- Daltonschool Ees
- De Ekkelhof  Drouwen
- EHBO Vereniging Borger
- Esdal College Borger
- Gemeente Borger-Odoorn

- Kinds Verhuur
- Koninklijke Wandelbond Nederland
- Montessori Borger
- Muziekkorps & Twirling Prins 
 Hendrik Scheemda
- Mercurius Marching-/Showband Assen
- OBS 75 Nieuw Buinen
- OBS De Meander
- Rabobank Het Drentse Land
- Slagerij Drent
- Staatsbosbeheer
- SV Borger
- Week in Week uit
- Wijkagent Kobie Eefting

Gecombineerde Jaarvergadering in 
Buinerveen
Op woensdag 15 juni wordt de gecombineerde jaarvergadering van Plaatselijk 
Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen West en Stichting Dorpshuis De Viersprong 
gehouden.

Let op: de aanvang is 19.30 uur en vindt plaats in dorpshuis De Viersprong. Vanuit de 
Stichting Dorpshuis zullen de verbouwingsplannen worden gepresenteerd.
Plaatselijk Belang en Stichting Dorpshuis gaan samen met de bewoners onderzoeken waar 
de behoeftes liggen in het dorp. Welke voorzieningen worden gemist? Wat kan er nog 
meer in het dorp en het dorpshuis ? Hoe kunnen we nog meer “zorgen voor elkaar”?

We gaan een Optrommelactie houden, waarbij een werkgroep ‘sterrenteam’ nodig is om 
een  5-sterrendorp te worden. Kom woensdagavond naar het dorpshuis om hier meer over 
te horen. Er wordt afscheid genomen van Dennis Middeljans als bestuurslid van Plaatselijk 
Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen West.

De nieuwe website van ons dorp wordt getoond met o.a. een mooie agenda van alle 
activiteiten. En een mogelijkheid voor plaatselijke ondernemers om hun bedrijf  te 
promoten. Inwoners en leden van plaatselijke verenigingen zijn van harte welkom om de 
jaarvergadering bij te wonen.

Genieten op zomermarkt van 
Zorgboerderij De Tandem in Valthermond

Voor de vijfde keer alweer was er een zomermarkt bij Zorgboerderij De Tandem 
in Valthermond. Lammie Veld van de zorginstelling had samen met medewerkers 
en cliënten voor een prachtig opgezette zomermarkt gezocht. Er waren afgelopen 
zondag elf  standhouders uit de regio, waaronder een aantal Valthermonders.

Veld kijkt op een prachtige dag die in de middaguren begon terug. We hebben heel wat 
mensen mogen verwelkomen en ontvingen leuke reacties. We zijn daar allen heel blij mee.” 
Er was ook alle reden om te genieten, ook voor de bezoekers, want er was veel variatie 
in het verkoopaanbod: van zelfgemaakte producten van De Tandem tot Shetlandpony-
producten en van sleutelhangers tot kaartjes. (Week in Week uit / Gerry Grave)
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Hamerbijl 9, 9531 PN  BORGER - T. 06-27325957

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

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Open dag Windpark Drentse Monden Oostermoer werd 
goed bezocht
Geïnteresseerden konden afgelopen 
zaterdag tijdens de open dag 
een kijkje komen nemen bij 
het Windpark Drentse Monden 
Oostermoer tussen 1e Exloërmond 
en Nieuw-Buinen. Het Windpark 
besloot hiertoe om mensen eens de 
kans te geven uit te leggen hoe het 
er op windmolengebied allemaal aan 
toegaat: hoe werkt een windmolen, 
hoe zit het met het onderhoud en 
hoe zit het met de slagschaduw? 
De bezoekers hadden zelf  ook 
vele vragen die door de aanwezige 
bedrijven werden beantwoord.

Op een kraanopstelplaats was een tent 
gerealiseerd waarin de bedrijven zich 
hadden opgesteld: Pondera Consult, 
Asset Management en Nordex. 
Bezoekers konden het onderste gedeelte 
van een windmolen bekijken, er was 
een VR-film waar men via een Virtual 
Reality-bril een klim naar de top van 
een windmolen kon meemaken. Ook 

konden belangstellenden als monteur 
van een windmolen op de foto. 
Bezoekers gaven aan onder de indruk te 
zijn van wat er allemaal bij komt kijken 

om een windmolen te bouwen. Ook 
vonden een aantal het erg leuk om door 
de Virtual Reality-bril te kijken. (Week in 
Week uit / Gerry Grave)

Natupark Het Verlaat in Valthermond hield open dag

Afgelopen zondag was het de Landelijke Open Dag voor naaktrecreatie. 
Natupark Het Verlaat in Valthermond, dat sinds eind 2020 eigendom is van 
Karel Smit en Camilla van der Haas, was ook geopend. Ze namen het over 
van Evert-Jan en Charlotte Braakman en hebben maar liefst 133 plaatsen 
voor zowel kampeerders als gasten met een vaste seizoensplaats.

Karel en Camilla wilden mensen kennis 
laten maken met naaktrecreatie. Zo 
kon men een kijkje komen nemen 

op de camping waar echt van alles is: 
een receptie met tal van folders, een 
minibieb, een kantine, een zwemplas en 

heel ruime plekken. “We vonden het 
erg fijn om de open dag te organiseren. 
Af  en toe kwamen mensen langs om 
een kijkje te nemen. In totaal ongeveer 
veertig. We ontvingen een aantal 
positieve reacties.”

Natupark Het Verlaat betekent 
naaktrecreatie op een camping waar 
tweederde van de plekken door 
zogenaamde ‘trekkers’ wordt gebruikt 
en een derde deel wordt door ‘vaste 
gasten’ gebruikt. Er heerst een heel 
ontspannen sfeer.

Wie eens een keer een kijkje wil 
komen nemen is van harte welkom. 
Dagrecreanten zijn ook welkom voor 
de zwemplas. (Week in Week uit / Gerry 
Grave)

Ze zijn er weer: De Hollandse 
Nieuwe bij Vishandel Jos in Borger
Vanaf  woensdag 15 juni kunt u bij Vishandel Jos in Borger weer terecht 
voor de Hollandse Nieuwe! Maar u kunt hier uiteraard ook terecht voor 
de heerlijkste gebakken kibbeling, lekkerbek, 
gerookte vis (zoals paling en makreel), verse 
vis, salades, hapjesschotels, gourmetschotels en 
barbecueschotels. 

U vindt Vishandel Jos aan de Grote Brink 2B in 
Borger. Tel. 0599 – 23 48 38 of  kijk voor meer 
informatie en openingstijden op www.vishandeljos.nl
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a.s. zaterdag in sporthal De Koel
Handbalvereniging Borger viert 75-jarig bestaan
Op 24 april jl. was het 75 jaar 
geleden dat Handbalvereniging 
Borger werd opgericht. Een hele 
mijlpaal die men heel graag zou 
hebben willen vieren, maar daar 
nog even mee heeft gewacht. Anno 
juni 2022 is de tijd rijp het 75-jarig 
bestaan te vieren en wel komende 
zaterdag in sporthal De Koel in 
Borger.

Die dag staat er van alles op het 
programma. Voor jong en oud is 
er dan van alles te doen: kinderen 
kunnen aan allerlei spelletjes meedoen 
en kunnen later van een lekker 
snackbuffet genieten. ‘s Middags is 
er een samenkomen van ereleden en 
leden van verdienste die dan vast de 
mooiste gesprekken zullen uitwisselen 
en waarbij vele herinneringen worden 
opgehaald. In de avonduren is er een 
gezellige avond met muziek. Voorzitter 
Tim Riemeijer (foto): “We hebben 
besloten er een mooie dag van te 
maken. Alleen voor genodigden, want 
we willen het niet te groot maken. Zo 
is het te overzien en wordt de dag naar 
ons idee nóg veel leuker. Er komen tot 
nu ongeveer tachtig mensen.”

Handbalvereniging Borger heeft een 
goed sportief  jaar achter de rug, het 

ledenaantal is stabiel en er wordt veel 
georganiseerd. Riemeijer gaat er dan 
vanuit dat ook de volgende mijlpaal zal 
worden bereikt. “Jazeker. We zijn met 

elkaar goed bezig. Handbal hoort bij 
Borger en we staan er goed op.” (Week 
in Week uit / Gerry Grave)

Gasselter fietsavonden gaan weer van start
Dinsdag 28 juni a.s. gaan de Gasselter fietsavonden weer van start. Vier 
dinsdagavonden kan er weer gefietst worden op de mooiste routes die zijn 
uitgestippeld door Jan Willem Braams. Plekjes waar je haast nog nooit bent 
langs gefietst.

De routes worden via pijlen 
aangegeven, maar u kunt ook ter plekke 
een qr code scannen waar de route op 
staat. Om ook de campinggasten in 
de omgeving mee te laten doen kan 
er al vanaf  14.00 uur worden gestart 
vanaf  Dorpshuis De Trefkoel in 

Gasselte. U kunt tot 19.00 uur starten. 
Iedere dinsdag kunt u kiezen tussen 
2 verschillende routes: 40 of  20 km. 
De 20 km is zeer geschikt voor ouders 
met kinderen. Onderweg is er een 
pauzeplaats ingericht waar u een kop 
koffie/thee of  ranja en een lekkere 

versnapering van Echte Bakker Timmer 
krijgt. Deelname is slechts 5 euro p.p. 
en kinderen tot 12 jaar mogen gratis 
meedoen. U kunt zich bij de start 
aanmelden, maar u mag zich ook al van 
tevoren aanmelden via  
www.gasselter-fietsavonden.nl

Brons en Goud voor jeugdschutters 
uit Odoorn en Exloo
Zaterdag 11 juni hebben Rose 
Koudenburg uit Odoorn, Isabel 
de Vries uit Exloo en Stefan van 
de Belt met succes deelgenomen 
aan de finaledag van de KNSA 
juniorencompetitie in Bemmel.

Isabel en Stefan hebben in hun klasse 
de finaledag gewonnen en een gouden 
medaille gehaald en Rose heeft in 
haar klassen een keurige 3e plaats en 
bronzen medaille gehaald.
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PRIJS

€
 31.900,- 

BMW 1-serie - 118i Automaat 
High Exec. navi/leder/17”LM /
clima/camera
Juli 2020 - Zwart metallic - Leder
Benzine - Automaat - 33.297 km
Nieuwprijs: €43.220,-

KIA PICANTO 1.0 CVVT ComfortPlusLine 
Navigator/14”LM
Juni 2018 - Beige metallic - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 34.487 km - Nieuwprijs: 
€15.550,-

PRIJS

€
 10.499,-

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

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

PRIJS

€
 18.499,- 

OPEL CROSSLAND X 1.2 T Inno-
vation navi/clima/cruise
Januari 2018 - Wit/Zwart - Half 
leder - Benzine - Handgeschaked - 
77.668 km - Nieuwprijs: €29.220,-

PRIJS

€
 12.399,- 

OPEL KARL 1.0 Automaat eco-
FLEX Edition Airco
Mei 2018 - Zilver metallic - Stof
Benzine - Automaat - 42.290 km 
Nieuwprijs: €15.820,-

PRIJS

€
 14.899,- 

NISSAN MICRA 1.0 IG-T 
N-Connecta airco/navi/16”LM
Mei 2019 - Zilver metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
44.523 km - Nieuwprijs: €22.120,-

PRIJS

€
 10.899,- 

FIAT 500 0.9 TwinAir Turbo 
Popstar Airco /15”LM/Audio 
/15”LM/Audio
September 2017 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschaked - 
40.891 km - Nieuwprijs: €18.880,-

PRIJS

€
 12.400,- 

FIAT 500 Cabrio 1.2 Popstar 
airco/15”LM /cruise /cruise
51kW (70PK) - Januari 2017
Grijs - Stof - Benzine - Handgescha-
keld - 34.693 km
Nieuwprijs: €20.780,-

PRIJS

€
 17.399,- 

AUDI A1 Sportback 1.0 TFSI
Adrenalin S-Line navi/airco
Juli 2017 - Blauw/Zwart - Stof 
Benzine - Handgeschaked
37.309 km - Nieuwprijs: €25.340,-

PRIJS

€
 33.999,- 

VOLKSWAGEN T-ROC 2.0 TSI 
4Motion aut Sport navi/clima/pano
Juni 2018 - Wit/Zwart - Half leder 
Benzine - Automaat - 22.125 km 
Nieuwprijs: €43.440,-

PRIJS

€
 24.700,- 

VOLKSWAGEN T-ROC 1.0 TSI 
Style navi/airco/17”LM
November 2018 - Bruin metallic
Stof - Benzine - Handgeschaked - 
27.735 km - Nieuwprijs: €34.720,-

PRIJS

€
 31.799,- 

BMW 1-serie - 118i Automaat 
High Exec. navi/leder/17”LM /
clima/camera
Juli 2020 - Zwart metallic - Leder
Benzine - Automaat - 35.515 km
Nieuwprijs: €43.220,-

PRIJS

€
 12.700,- 

OPEL CORSA 1.4 Favourite navi/
airco/16”LM
Januari 2018 - Wit metallic - Stof
Benzine - Handgeschakeld
66.655 km - Nieuwprijs: €19.880,-

PRIJS

€
 18.899,- 

OPEL CROSSLAND X 1.2 T Inno-
vation navi/clima/17”LM
Juni 2018 - Wit metallic
Half leder - Benzine - Handge-
schaked - 43.972 km - Nieuwprijs: 
€29.770,-

PRIJS

€
 18.899,- 

OPEL CROSSLAND X 1.2 T Inno-
vation navi/clima/16”LM
Juni 2018 - Blauw metallic
Half leder - Benzine - Handge-
schaked - 54.337 km - Nieuwprijs: 
€29.440,-

PRIJS

€
 27.900,- 

OPEL GRANDLAND X1.2 T Inno-
vation navi/clima/18”LM /camera/
cruise - Augustus 2020 - Grijs 
metallic - Half leder - Benzine
Handgeschakeld - 37.261 km
Nieuwprijs: €40.220,-

PRIJS

€
 15.250,- 

OPEL CORSA 1.4 AUTOMAAT On-
line Ed. navi/airco /16”LM/cruise/
pdc /16”LM/cruise/pdc - 
66kW (90PK) - Januari 2018 - Grijs 
metallic - Stof - Benzine - Automaat 
21.875 km - Nieuwprijs: €21.120,-

PRIJS

€
 17.700,- 

OPEL CORSA 1.2 GS Line navi/
airco/16”LM /camera/pdc - Juni 
2020 - Grijs metallic - Stof - Benzine  
Handgeschakeld - 34.490 km 
Nieuwprijs: €24.440,-

PRIJS

€
 20.900,- 

OPEL CORSA 1.2 Automaat GS 
Line navi/airco/16”LM
Augustus 2020 - Grijs metallic - Stof
Benzine - Automaat
24.603 km - Nieuwprijs: €27.640,-
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Albert Koops herdenkt overleden  
Wim van den Heuvel, maar liefst twintig jaar 
hoofdtrainer van VV Valthermond
door Jan Johan ten Have
VALTHERMOND - Hij mocht 
zich scharen in een zeer kort, maar 
illuster rijtje met als bekendste 
namen Arsène Wenger en Alex 
Ferguson: voetbaltrainers die 
twintig jaar of  meer bij één en 
dezelfde club zaten. Die zijn er niet 
zo veel. Wim van den Heuvel uit 
Emmen maakte de twee decennia 
vol bij VV Valthermond. De 
Dordrechtse Emmenaar tussen  de 
Veenkolonialen, het klikte ongekend. 
Onlangs overleed van den Heuvel 
op 83-jarige leeftijd na een ernstige 
ziekte. Albert Koops (60), die als 
speler en assistent-trainer vele jaren 
met Van den Heuvel werkte, blikt 
terug op een bijzonder en geliefd 
trainer en mens.

In het seizoen dat hij voor het eerst 
aan het eerste elftal mocht ruiken, werd 
Albert met de A1 kampioen. Bij dat 
kampioenschap wandelde een man met 
een bos krullen het veld op die hem 
de hand schudde. “Ik voelde gelijk 
de oprechte warmte bij deze eerste 
kennismaking met deze Wim van den 
Heuvel, onze nieuwe hoofdtrainer 
die mij het jaar daarop bij het eerste 
haalde”, vertelt hij. Dat de toen 
39-jarige Van den Heuvel, die overkwam 
van Germanicus, het twee decennia zou 
volhouden op sportpark De Meent, kon 
toen nog niemand vermoeden.

Mensenmens
Op de vraag hoe het kan dat Van 
den Heuvel in Valthermond geen 
houdbaarheidsdatum had, weet 
Koops bijna niet waar te beginnen 
met antwoorden: “Wim was een 
mensenmens. Hij kende iedereen en 
informeerde steevast even hoe het ging 
bij als er bijvoorbeeld iemand in je 
familie ziek was. Was je jarig , dan belde 
hij persoonlijk om te feliciteren. Hij 
vond niet alleen het eerste belangrijk, 
maar ging ook altijd bij het tweede en 
de A-junioren kijken. En wandelde 
ook gerust even voor een wedstrijd 
de kleedkamer in bij het vijfde om de 
jongens van dat elftal succes te wensen. 
Verkoop van bijvoorbeeld oliebollen 
of  begonia’s voor de clubkas? Van 
den Heuvel liep voorop. Hij was een 
betrokken clubman en daarvoor kreeg 
hij hier heel veel respect.”

Emotioneel betrokken
Ook als trainer had Koops Van den 
Heuvel hoog zitten: “Hij stond er 
bijzonder positief  in en dat droeg 
hij uit. Hij was hij zeer emotioneel 

betrokken, bij een nederlaag kon hij 
echt van slag zijn. Maar uit al het 
negatieve wist hij altijd weer iets 
positiefs te halen. Urenlang kon hij vol 
passie over het spelletje praten. En zijn 
trainingen waren een feest. Toen ik als 
jongeling bij het eerste kwam, bracht 
hij me heel rustig. Naast de reguliere 
trainingen vroeg hij me om ook naar 
de keeperstrainingen te komen. Liet 
hij me schieten op de keepers, een 
mooie manier om mijn traptechniek 
verder te verfijnen. En ging hij op 
zaterdagmiddag een wedstrijdje kijken 
bij bijvoorbeeld Drenthina of  Angelslo, 
dan gingen wij gezellig met hem mee, 
gewoon omdat het zo leuk was om met 
hem naar het voetballen te gaan” Koops 
herinnert zich één training nog heel 
goed: “Het gebeurde eigenlijk nooit, 
maar ik had een keer geen zin in trainen, 
liep wat te klooien. Een medespeler zei 
dat ik maar op moest dondereren als ik 
niet wilde. Toen ben ik van de training 
gelopen. Bij de uitgang hoorde ik Van 
den Heuvel in de verte tekeergaan. 
Ik wist dat ik te ver was gegaan. Een 
kwartier na de training heb ik hem 
gebeld en het uitgesproken. Toen was 
het goed en dat is het altijd gebleven.”

Veel geleerd
Dat de voormalig semiprof  van onder 
meer BV Veendam, Cambuur en FC 
Emmen zelf  hoofdtrainer werd, is ook 
mede te danken aan Van den Heuvel. 
Na een mooie voetballoopbaan werd 
hij onder meer  jeugd- en assistent-
trainer van FC Emmen. Ook droeg 
hij de eindverantwoordelijkheid bij 
‘zijn’ Valthermond en Nieuw-Buinen. 

Op dit moment is hij naast zijn werk 
als taxichauffeur in het vervoer van 
leerlingen met een beperking - “Dat 
is fantastisch mooi werk, van die 
kinderen kunnen wij nog veel leren” 
- hoofdtrainer van WKE waarmee 
hij, net als ‘zijn Valthermond’, in de 
nacompetitie strijdt om promotie naar 
de eerste klasse: “We waren beide als 
speler een ‘10’, spelverdelers op het 
middenveld. Ik heb voetbaltechnisch 
en -tactisch ontzettend veel geleerd van 
Van den Heuvel.”

Op bezoek
Enkele weken geleden bracht Koops 
zijn voormalige trainer nog een bezoek. 
Dat deed hij samen met ex-teamgenoot 
bij Valthermond Richard Warczynski: 
“We speelden samen onder Van den 
Heuvel in zijn beginjaren, Richard 
was de oudste van het team, ik de 
jongste. Samen bezochten we Van 
den Heuvel nadat we hoorden dat het 
niet goed ging met zijn gezondheid. 
Ik vermoedde toen al dat het de 
laatste keer zou zijn dat ik hem hem 
zou spreken. En tja,wat moet je dan 
zeggen… Het werd een fijn bezoek, 
waarbij we nog één keer honderduit 
over onze voetbalbelevenissen spraken. 
Bijvoorbeeld over het afscheid dat 
hij na twintig jaar trainerschap kreeg 
in Valthermond, waarbij hij voor het 
transport van alle geschenken bijna een 
vrachtwagen nodig had. Het bezoek was 
een dierbare laatste herinnering aan een 
geweldig mens en fantastische trainer. 
We gaan hem zeer missen.”

Albert Koops met de rouwbrief  die hij ontving na het overlijden van Wim van den Heuvel
(Foto: Jan Johan ten Have)

Donderdag 16 juni:
Gezellige bingo in 
Dorpshuis De Assekolke te 
Drouwenermond
 
Op donderdag 16 juni organiseert Stichting Lucky Joe 
weer een gezellige bingoavond. Dit keer wordt de bingo 
gehouden in Dorpshuis De Assekolke Zuiderdiep 37 te 
Drouwenermond.
 
De bingo begint om 19.30 uur en de zaal gaat open om 19.00 
uur. Als er bingo valt dan mag de winnaar zelf  een prijs 
kiezen van de aangewezen tafel.
 
Er is altijd voldoende keuze aan prijzen zoals. Leuke Deco 
artikelen, huishoudelijke artikelen, Rituals, gereedschap,
pakketten met boodschappen, koffie, schoonmaak of  
verzorging. Voor vragen kun je altijd bellen of  mailen naar 
info@luckyjoe.nl / 0599-616701. Wij hopen u donderdag 16 
juni te mogen begroeten op de bingo.

Veilig verkeer Nederland afdeling Borger-Odoorn
Na bijna 20 jaar stopt Bard van Druten als vrijwilliger
Bij de afsluiting van de activiteiten van schooljaar 2021-
2022 is er even stil gestaan bij het afscheid van Bard van 
Druten. Bard heeft zich bijna 20 jaar ingezet voor Veilig 
Verkeer Nederland afdeling Borger-Odoorn, nadat hij 
beroepshalve stopte met de werkzaamheden voor Veilig 
Verkeer Nederland.
 
Aan vele projecten heeft hij zijn 
medewerking verleend in de afgelopen 
jaren. Zoals fietskeuringen op scholen, 
Praktisch Verkeersexamen voor 
leerlingen van groep 7 of  8, voorlichting 
geven op scholen etc. Ook kon je 
een beroep op hem doen als adviseur 
met betrekking tot verkeersveiligheid, 
bijvoorbeeld bij gevaarlijke 
verkeerssituaties  in de gemeente.
 
Hij ging dan ter plekke kijken naar 
de situatie en gaf  zijn advies aan 

actiegroepen, die 
er dan mee richting 
gemeente konden 
gaan voor overleg. Er 
is vaak een beroep 
op hem gedaan. We 
waren als afdeling 
Borger-Odoorn erg 
blij met zijn hulp. We 
wensen hem en z’n 
vrouw nog veel plezier 
met de vrije tijd die er 
nu weer komt.

TE HUUR!
GARAGEBOXEN

in Exloo, Valthermond 
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

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

Biologische boerderij
“de Morene”

Dagelijks verse

ASPERGES
Lemenweg 4a

Drouwen
tel. 0599-564563

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Moestuin Borger ontvangt door protestantse gemeente 
Borger gecoördineerde waardevolle gift
Zeven enthousiaste vrijwilligers verbouwen biologische gewassen. Door 
weer en wind, vooral met een lach maar ook met de nodige inspanning. 
Sperziebonen, vroege- en late aardappelen, aardbeien en verschillende 
soorten kool. Met passie verzorgd, met precisie geoogst om uiteindelijk 
in de keuken klaar gemaakt te worden door afnemers van de Voedselbank 
Zuid-Oost Drenthe afdeling Borger-Odoorn. 

Protestantse gemeente Borger 
ondersteunt graag initiatieven zoals 
deze. Daarom staken zij hun helpende 
hand uit. Een inzamelingsactie van 
(gebruikte) gereedschappen werd op 
poten gezet en de gemeenschap kon 
ook een financiële bijdrage schenken. 

Afgelopen 7 juni werd de inzameling 
afgerond met een overdracht van de 
ingezamelde spullen op de moestuin 
in Borger, gelegen achter het pand van 

Cosis de Huneborg: Buinerstraat 12. 
Een kruiwagen, een riek, gaas, PVC 
buizen, handschepjes, een partytent, 
bamboestokken, kratten etc. werden 
welkom ontvangen door de betrokken 
vrijwilligers van de moestuin. Daarnaast 
is er ook een financiële bijdrage 
geschonken. 

Protestantse gemeente Borger bedankt 
voor jullie inzet en waardevolle gift!

Bibliotheektuin Gieten geopend: ‘Dit is de kracht van 
samenwerken’

Een nieuw concept werd afgelopen vrijdagmiddag gelanceerd in Gieten. 
Daar werd namelijk de allereerste biebtuin van het Noorden geopend. 
Ondernemers uit het dorp, de basisschool en de bibliotheek werken in dit 
project samen.

Als je aan een bibliotheek denkt, denk 
je niet gelijk aan een moestuin. Toch 
heeft dit ook juist met de bibliotheek 
te maken. ‘De bibliotheek gaat om 
taal. Met elkaar in gesprek gaan in de 
moestuin is dus zeker iets wat bij de 
bibliotheek past’, geeft Chris Wierenga 
aan in gesprek met Week In Week 
Uit. Wierenga is initiatiefneemster 
vanuit de bibliotheek. ‘Daarnaast 
werkt het ook drempelverlagend. We 
hopen dat de kinderen die meedoen 
aan het moestuinproject ook sneller 

bij ons binnenkomen, nadat ze in de 
tuin hebben gekeken.’ ‘De functie 
van de bibliotheek is veranderd’, vult 
wethouder Bas Luinge aan. ‘Het is niet 
meer alleen het uitlenen van boeken, 
maar veel meer een ontmoetingsplaats 
geworden.’ Mede door de komst van 
het taalhuis is die ontmoetingsplaats in 
Gieten erg snel gegaan. ‘De moestuin 
is ook een ontmoetingsplek voor jong 
en oud. Ze komen zo met elkaar in 
contact en dat is zeker na Corona 
heel belangrijk.’ Ondanks dat Gieten 

bruist als dorp, miste het esdorp een 
ontmoetingsplek. Luinge: ‘We hebben 
geen multifunctioneel centrum, maar 
dit is wel een ontmoetingsplek.  Er 
is een vraag uitgezet naar inwoners 
met de vraag hoe we dit konden gaan 
ontwikkelen. Daar kwam vooral naar 
boven om een ontmoetingsplek te 
creëren.’

Met behulp van de plaatselijke 
ondernemers is de tuin uiteindelijk 
gerealiseerd. Wierenga is daar trots op. 
‘Vanaf  de start van dit project zijn de 
ondernemers uit de buurt meegenomen 
en zijn zij gevraagd wat voor bijdrage 
zij konden leveren.’ Uiteindelijk zijn alle 
plannen ingeleverd bij de bibliotheek en 
heeft Gert Raatjes een tekening gemaakt 
van al deze plannen. ‘Je merkt aan het 
eindresultaat dat men denkt: “Dit is 
een tuin van ons allemaal” en dat is 
ook de bedoeling.’  Wanneer wethouder 
Luinge en Wierenga in de biebtuin 
lopen komen ze een trotse Junes tegen. 
Hij heeft met zijn klas plantjes gepoot 
in de tuin. ‘Kijk dit is bieslook. Hier 
heb ik gewerkt!’ Wierenga: ‘Zo mooi 
dat die kinderen zo trots zijn op het 
resultaat. En dan is dit nog niet eens 
het eindresultaat. Dit is de kracht van 
samenwerken!’ (Week in Week uit / Rutger 
Breider)

Kom kijken in de Bouw & Infra!  
Avitec uit Nieuw-Buinen geeft 
geïnteresseerden een rondleiding 
door het centrum van Stadskanaal 
in het kader van de Dag van de 
Bouw
Op zaterdag 18 juni a.s. vindt de landelijke ‘Dag van 
de Bouw’ plaats. In Stadskanaal is de afgelopen 4 jaar 
door Avitec hard gewerkt aan de vernieuwing van het 
winkelcentrum. Van planfase tot aan de uitvoering zijn 
zij betrokken geweest bij het plan Centrumvernieuwing 
met als voornaamste doel het compacter maken van 
het winkelgebied. Daarnaast moest het centrum een 
modernere uitstaling krijgen. Of  dat is gelukt? Neem 18 
juni een kijkje in het centrum en oordeel zelf !  
 
De werkzaamheden zijn bíjna klaar, hier en daar vinden de 
laatste afrondende werkzaamheden plaats. De laatst op te 
leveren projecten zijn het Stadspaviljoen aan de Navolaan en 
de vernieuwing van het Europaplein. Hier wordt een groene 
oase gerealiseerd, een stadstuin waar bewoners en bezoekers 
straks op een fijne, schaduwrijke plek samen kunnen komen 
en kunnen genieten van al het groen en de activiteiten die er 
zo nu en dan georganiseerd gaan worden.

Tijdens de Dag van de Bouw kunt u een kijkje nemen in 
één van de appartementen van het Stadspaviljoen, kinderen 
kunnen deelnemen aan leuke activiteiten waaronder een 
speurtocht door het centrum en er worden rondleidingen 
verzorgd. Doel van de deelname van Avitec aan de Dag van 
de Bouw is tweeledig; een breed publiek een kijkje geven in 
de wereld van Bouw & Infra en het eindresultaat van project 
Centrumvernieuwing tonen. Daarnaast hoopt ze kinderen en 
volwassenen te enthousiasmeren voor het vak. “We hopen 
veel mensen te kunnen laten zien hoe mooi (het werken in) 
de bouw en infra is!”, aldus één van de Avitec collega’s die op 
18 juni de rondleiding zal verzorgen. Voor meer informatie 
over de Dag van de Bouw, kijk op www.dagvandebouw.nl. De 
activiteiten zijn op zaterdag 18 juni van 10.00 tot 14.00 uur in 
het centrum van Stadskanaal.
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Gezien tijdens de intocht van de Avond4Daagse in Borger
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Geslaagde reünie in Odoorn 
HOC was voor even weer Oring

Op zaterdag 28 mei jl. hadden zich op het sportpark Harm Kuiper in Odoorn, 
waar normaliter de senioren en jeugd van HOC (Hunso-Oring-Combinatie) hun 
voetbalvaardigheden tonen, een kleine dertig oud-voetballers van Oring 4 – het 
veteranenelftal van het toenmalige Oring – verzameld. De uitgenodigde reünisten 
waren actief  in de periode 1990 tot begin deze eeuw.

Een zichzelf  benoemde commissie had in 
samenwerking met het Bestuur van HOC 
een programma gemaakt waarin ruimte was 
voor zowel het sportieve element als voor 
het uitwisselen van gemeenschappelijke 
ervaringen uit de actieve periode, gevoed 
door een meegebracht plakboek door Goos 
Drent met vele verslagen en foto’s van 
wedstrijden en andere festiviteiten uit deze 
periode.

De activiteiten begonnen met het maken 
van een foto van alle reünisten, waarna 
de tijd was aangebroken om de fitheid te 
testen. De deelnemers moesten een viertal 

schietoefeningen op veteranenniveau 
afwerken. Na een verhitte strijd kon de 
voorzitter van de commissie Grietus 
Aalderink de hoofdprijs overhandigen aan 
Gerard Vording.

Daarna kon de dorst gelest worden op 
het terras van de kantine en tegen vijf  uur 
werd er door de twee door de wol geverfde 
horeca/kantinemedewerksters soep en 
broodjes geserveerd. Het slotstuk werd 
gehouden rond de bar in de kantine en kon 
er teruggekeken worden op zeer geslaagde 
bijeenkomst.

De ex-veteranen van toenmalig Oring 4: Staand van links naar rechts: Henk Boersma, 
Gerbrand Stam, Bert Kuipers, Albert Dobben, Henk van Klinken, Henk Kaspers, Jan Koudenburg, 

Rikus Hermelink, Willem Kuiper, Hans Habing, Goos Drent, Gerard Vording, Piet Stam, 
Wim Dekker, Willem Beek, Jaap Steenge, Wim Schuilenburg, Rikus Brinkman en Jan Schuilenburg. 
Zittend van links naar rechts: Henk Huizing, Charley van de Gaag, Grietus Aalderink, Bart Doek, 

Albert Spiekman, Henk Schrik en Piet Stam.   

Zaalvoetballers van Zvv Borger werden 
kampioen

Het zou afgelopen vrijdagavond een prachtige wedstrijd moeten worden: Zvv Borger 
1-Futsal Winsum 2. Winst en nadien het kampioenschap in de Hoofdklasse H, maar 
dat kampioenschap werd twee dagen eerder al behaald. De Borgerders hoefden er niet 
eens iets voor te doen. Het werd hen namelijk door Usquert in de schoot geworpen.

De wedstrijd in Borger werd uiteraard 
gewoon gespeeld, maar de toeters en bellen 
waren er niet bij. Desondanks was het een 
leuk duel dat door ongeveer honderd mensen 
in sporthal De Koel in Borger werd bezocht. 
Zvv Borger won met 14-1 en na afloop was 
het tot in de kleine uurtjes groot feest. De 
titel werd gevierd en natuurlijk het gevolg 
daarvan: promotie naar de Topklasse. Een 
uitstekend niveau overigens, maar de spelers 

zegden al toe ook daar een goed figuur 
te willen slaan. Het team van Zvv Borger 
bestaat uit: Bram Komduur, Frank Fokke, 
Christan Apperlo, Roy Feiken, Melvin Ottens, 
Dion van der Laan, Jesper de Graaf, Tim 
Edens, Max de Roos, Demy te Velde, Sander 
Boekholt en Theo Gennissen. Leiding: Mark 
Lubbers en Harry Tiesing. (Week in Week uit / 
Gerry Grave Foto: Andries Middelbos)

Oude tijden herleven
Jubileumwedstrijd SV Borger op 2 juli om 
15:00 uur
Een wedstrijd tussen oud-spelers vanuit 
de eerste elftallen van Borger Zondag 
en Borger Zaterdag. Een weerzien van 
oude bekenden, een voetbalfeest. Tijdens 
het jubileumweekend is er naast een 
verrassingswandeling op vrijdag, een 
jeugdtoernooi met penaltybokaal, een 
receptie en een knalfeest, een prachtige 
wedstrijd bij te wonen op sportpark 
de Drift. Aansluitend aan de receptie 
betreden legendes, clubmannen en 
bekende oud-spelers het hoofdveld 
voor een gevecht grenzend aan de gladiatorenstrijd uit lang vervlogen tijden. Kom 
kijken naar de sterren die SV Borger maakten tot wat het nu is geworden. Geniet van 
voetbalmomenten, anekdotes en interviews. “Een uniek evenement dat je SV Borger-
hart sneller laat kloppen”, aldus Gijs Klompmaker namens de jubileumcommissie.  

Twist
Van nature heerste er decennialang een 
interne strijd tussen de zaterdagafdeling en 
de zondagafdeling. Wie kreeg de beste jeugd? 
Wie speelde in de hoogste klasse en welk 
bestuur had de meeste zeggenschap? Die tijd 
is inmiddels voorbij. Op de zaterdag wordt er 
tegenwoordig gepresteerd en op de zondag 
vooral gerecreëerd. Maar dat is dus niet 
altijd zo geweest. Kampioenen van vroeger 
strijden tegen elkaar om voor eens en altijd te 
beslechten welke afdeling de beste voetballers 
heeft voortgebracht. Episch en vooral ook 
enorm gezellig. Vanuit de jubileumcommissie 
blikt Gijs Klompmaker alvast vooruit: “We 
hebben een aantal prachtspelers geselecteerd 
die stuk voor stuk een beetje SV Borger-
geschiedenis meebrengen. De toekomst van 
de vereniging ziet er nu rooskleurig uit met 
veel jeugd in de eerste twee elftallen en een 
groot aantal trainers en jeugdleiders uit het 
eerste, dat is prachtig. Maar een jubileum is er 
ook om het verleden te eren en dat doen we 
met deze titanenstrijd.”

Gratis
De wedstrijd is door iedereen gratis te 
bezoeken. Voor de wedstrijd zal de jeugd 
om 14.30 uur de finale van de penaltybokaal 
afwerken en in de tent kunnen zowel tijdens 

als na de wedstrijd drankjes worden genuttigd. 
Om 20:00 uur begint de feestavond, hiervoor 
dien je wel kaarten te kopen. Deze kunnen 
online worden aangeschaft via svborger.com. 
Ook voor de vrijdagavond kan je kaarten 
bestellen via de clubsite. Houd de befaamde 
‘Socials’ van de club in de gaten voor meer 
onthullingen rondom de deelnemers aan de 
wedstrijd!

SV Borger langs de lijn
Rondom het duel zullen er interviews worden 
gehouden langs de lijn. Zo’n veertig oud-
spelers uit het roemruchte verleden van de 
zondag en de zaterdag zullen aan de wedstrijd 
deelnemen. Daarnaast hebben tientallen 
oud-spelers aangegeven niet mee te kunnen 
doen, maar wel graag aanwezig te willen zijn. 
Het is een weerzien van de vele gezichten 
die SV Borger in 75 jaar hebben gevormd. 
De volledige teams zullen nog worden 
gepubliceerd op te website en op de social 
media, maar enkele achternamen kunnen al 
worden gedeeld: Kirchhof, Egberts, De Vrij, 
Marissen, Breedveld en Koster. Op het veld 
belooft het een mooi schouwspel te worden, 
maar ook langs de lijn zullen de anekdotes en 
smeuïge voetbalverhalen alle aanwezigen een 
echt Borger-gevoel geven.

Fotocredits: Andries Middelbos. Oud-zondagspelers: 
v.l.n.r. Jeroen Goudbeek, Willie Dekens, Klaas Almoes
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Bonnyfest op 18 juni en grote dorpsbarbecue op 17 juni
Jannes en Daredevils komen een feestje bouwen 
in Gieterveen

door Jan Johan ten Have
GIETERVEEN -  Ga maar weg, Adio Amore Adio en Een beetje 
meer. Deze en nog veel meer klassiekers die iedereen woord voor 
woord mee kan zingen klinken op 18 juni in Gieterveen uit de kelen 
van velen. Want Jannes komt naar Bonnyfest. De bekende Drentse 
zanger van het levenslied betreedt er het podium samen met de 
topband Daredevils, ook gegarandeerd goed voor een knallend 
feest. Of  zoals de pop- en rockcoverband het zelf  zegt: ‘Sterrenteam 
Daredevils knalt door de geluidsbarrière en laat daarbij een spoor 
van confetti, lege glazen en voldoening achter’. Local hero DJ 
Sebastien vult de gaten en zorgt voor een fijne afterparty. 

Voor het eerst in drie jaar mogen ze 
weer. En het belooft dan ook een 
feest te worden als nooit tevoren. 
“Gezien de voorverkoop, zal vrijwel 
het hele dorp weer uitlopen voor 
Bonnyfest”, vertelt Jeroen Thijs, 
die dit feest samen met dertien 
dorpsgenoten organiseert. Om de 
bezoekers van drankjes te voorzien 
is er een team van ongeveer 25 
barmedewerkers actief, allemaal 
vrijwilligers. “Bij voorgaande 
edities kwamen er zo’n duizend 
mensen naar de tent en dat aantal 
verwachten we nu zeker weer te 
halen. We zijn goed voorbereid: 
verwachten we nog veel meer 
bezoekers, dan kunnen we tot twee 
dagen van tevoren een grotere 
feesttent bestellen”, vult Björn 
Hooites aan. 

Dorpsbarbecue
De festiviteiten rond de feesttent 
beginnen al een dag eerder. 
Op vrijdagavond is er - naar 
eigen zeggen - ‘de grootste 

buurtbarbecue van Nederland’. 
Of  dat waar is, blijft in het 
midden. Feit is wel dat het een 
van de gezelligste buurtbarbecues 
van Nederland wordt, mede 
dankzij het optreden van singer-
songwriter Lars Koehoorn. 
Eigenlijk is dorpsbarbecue een 
betere omschrijving, want iedereen 
uit Gieterveen - en daarbuiten - is 
welkom. Wie zestien euro betaalt 
mag aanschuiven en mee-eten. De 
drankjes zijn daarbij overigens niet 
inbegrepen. 

Bonnyfest
Bonnyfest vindt dit jaar voor de 
veertiende keer plaats, altijd in het 
derde weekend van juni. Het begon 
in 2007 met een schuurfeest van 
een groepje Gieterveense jongeren. 
En dit verklaart ook gelijk de naam 
Bonnyfest, zo legt Jeroen uit: “We 
hadden met een groepje jongeren 
een eigen honk in een oude caravan, 
een weekendverblijf  zeg maar. Of  
wat ze tegenwoordig een zuipkeet 

noemen. Toen wij die caravan 
kochten, zat daar een bordje op met 
de naam ‘Bonny 189’. Die naam 
zijn we blijven gebruiken, ook toen 
wij jaarlijks een schuurfeest gingen 
houden.”

De schuurfeesten vonden de 
eerste jaren plaats in verschillende 
boerenschuren in Gieterveen, bij 
de familie Poelman, Haandrikman 
en Bartels. Maar wat begon als 
een bescheiden feestje met muziek 
van de lokale DJ groeide meer 
en meer uit tot een dorpsfeest. 
Er kwam live-muziek bij en het 
aantal bezoekers bleef  groeien. Het 
feest werd zo druk bezocht dat 
de boerenschuur een jaar of  acht 
geleden qua ruimte geen optie meer 
was. Daarop besloten de jongeren 
die Bonnyfest organiseerden om er 
een tentfeest van te maken voor het 
hele dorp. Dit werd een doorslaand 
succes. Nadat het de afgelopen twee 
jaar vanwege corona stil bleef  in het 
dorp, mogen ze nu eindelijk weer. 
En dat willen ze weten: ‘We gaan er 
een fantastisch feest van maken!’

De dorpsbarbecue vindt plaats op 
vrijdag 17 juni vanaf  16.00 uur. 
Bonnyfest staat een dag later op het 
programma, op zaterdag 18 juni 
vanaf  20.00 uur. Mee-eten met de 
barbecue kost 16 euro en kaarten 
voor Bonnyfest 15 euro. Kaarten 
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar 
via de website www.bonnyfest.nl

Een deel van de organisatie van Bonnyfest op het terras van sponsor Ámoi Eten & Drinken, met vlnr. Björn Hooites,  
Robert Hoving, Mark Roossien en Jeroen Thijs (foto Jan Johan ten Have)

Fysieke winkel Geerts Warenhuis 
duikt het geschiedenisboek in

Geertswarenhuis.nl gaat door, dat is op verschillende plekken te 
zien en te lezen. Het winkelpand in Exloo aan de Zuiderhoofdstraat 
is versierd met vlaggen, de lokale kranten zijn gevuld en via social 
media en de mail ben je vast ook op de hoogte gesteld. De fysieke 
winkel van Geerts Warenhuis stopt, maar waarom eigenlijk? Omdat 
de verhuizing steeds dichterbij komt, delen we vandaag nog wat 
extra informatie rondom deze bijzondere gebeurtenis én korting op 
boeken in de winkel.

Einde van een tijdperk, een 
online vervolg
Het is een einde van een tijdperk 
voor Geerts Warenhuis, het einde 
van een tijdperk voor Jan en Ankie. 
Al 43 jaar runnen zij de winkel 
met hart en ziel en de tijd voor 
pensioen was eigenlijk al een aantal 
jaren terug. Maar het werk in de 
winkel was te leuk en onmisbaar. 
Nu hebben zij er toch voor gekozen 
om wat meer tijd aan andere dingen 
te besteden en met oog op de 
toekomst hebben zij het pand, dus 
huis en winkel, verkocht. Een grote 
verandering...

Met half  pensioen
Met volledig met pensioen gaan Jan 
en Ankie dan ook niet helemaal. 
De stap is te groot om Geerts 
Warenhuis helemaal los te laten. 
Daarom gaan Jan en Ankie nog 
door met de online webshop 
om klanten te voorzien van de 
mooiste serviezen en alles wat op 
tafel kan. Een mooie ruime opslag 
met voldoende voorraad én fijne 
webshop helpt ze daarbij.

Pasfoto's maken kan tot 1 
september
"We maken elke dag nog volop 
pasfoto's voor het aanvragen 
van rijbewijzen, paspoorten en 

id-kaarten" Aldus Jan Geerts op 
de vraag wat er zo allemaal gaat 
wijzigen de komende tijd.

Voorbereid de vakantieperiode 
in, volop boeken op voorraad
Al een tijdje loopt er grote 
kortingsactie waar liefhebbers met 
maar liefst 25% verhuiskorting 
kunnen shoppen op hun favoriete 
servies, het leukste textiel en de 
handigste keukenartikelen. Sinds 
dinsdag 7 juni geldt die korting ook 
voor een heel ruim assortiment 
boeken.

Met de zomerperiode voor de deur, 
breekt ook de tijd van vakanties aan. 
Wil je alvast in de stemming komen 
of  goed voorbereid zijn voor jouw 
vakantie? Dan is nu het moment 
om de leukste, interessantste 
boeken aan te schaffen. Denk aan 
een mooie roman, interessante 
historische boeken of  spannende 
thrillers. Bekijk het assortiment in 
de winkel in Exloo.

Ontvang de kortingscode in je 
mailbox
Nog geen kortingscode ontvangen? 
Vraag deze aan via  
geertswarenhuis.nl/verhuiskorting 
of  ontvang 25% korting in de 
winkel in Exloo.

ACV won Schoffeltoernooi in Borger
Voor de 36ste keer alweer werd het befaamde Schoffeltoernooi in Borger weer 
georganiseerd. Altijd in juni en altijd met teams die in de reserveklassen uitkomen. 
Een aantal teams uit de regio deed mee: Buinen 3, HOC 3 en Borger leverde ook 
twee teams: Zaterdag 3 en Zondag 2. De finale was weggelegd voor twee Asser teams, 
namelijk het Asser ACV 4 en 6. Eerstgenoemd team won de finale met 2-0.

Het was als vanouds een knotsgezellig 
toernooi met de geur van hamburgers, 
wedstrijden die op het scherpst van de snede 
werden gespeeld en erg veel lol voor, tijdens 
en na de wedstrijden. De organisatie had 
het er maar wat druk mee om alles goed 
te kunnen organiseren. Dat is overigens 
prima gelukt, want de wedstrijden verliepen 
uitstekend. Wouter Eiting zorgde ervoor 
dat de zoemer steeds op tijd werd ingedrukt 
zodat iedereen precies wist wanneer er moest 
worden gespeeld en wanneer de wedstrijden 
waren afgelopen.

Buinen legde beslag op de vijfde plaats, 
HOC 3 werd zesde en het duel tussen 
Borger Zaterdag 3 en Zondag 2, dat om de 
zevende plaats ging, werd niet gespeeld. De 
reden? Er was geen veld meer beschikbaar. 
De organisatie was heel tevreden over het 
verloop van het toernooi. “Het mooie weer 
hielp natuurlijk goed mee. Het aangeboden 
buffet nam gretig aftrek van de spelers en de 
bierkranen maakten overuren.” (Week in Week 
uit / Gerry Grave) De organisatie met v.l.n.r. Erik Joling, Martin Leering, Remco Keizer, Erik Oldengarm, Mark Lubbers en 

Wouter Eiting
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sv Borger
Zaterdag 18 juni 2022 
14.00 uur   Borger zat. 1 S.V.N. ‘69   1

Valthermond heel dicht bij eerste klasse na
winst op Dalen
Nog één keer winnen en 
Valthermond eerste klasser. 
Komende zondag kan het waarheid 
worden als de degens met Rolder 
Boys op neutraal terrein in Beilen 
worden gekruist. De Mondkers 
kennen die ploeg maar al te goed, 
want ze speelden in de afgelopen 
competitie al twee keer tegen elkaar. 
Om de finale te bereiken moesten 
beide ploegen natuurlijk winnen. 
Valthermond deed dat op sportpark 
De Meent tegen Dalen en Rolder 
Boys versloeg eersteklasser SC 
Stadspark.

Tot aan de rust had Valthermond best 
wel moeite met de bezoekers, maar 
voetballend was de thuisploeg de betere. 
Vooral tegen het dynamische spel van 
de Mondker aanvallers kon Dalen af  en 

toe niet knipogen. De broertjes Drayer 
waren op dreef  en scoorden beiden. 
Ook middenvelder Rick Schlimback 
deed dat. De jongste Drayer, Milan, 
scoorde al vroeg, maar de ervaren 
Tijmen Venhorst zorgde na een half  
uur voor de gelijkmaker. Pas laat in de 
wedstrijd besliste de ploeg van trainer 
Kenny Koning de wedstrijd.

Valthermond-Dalen 3-1
10. Milan Drayer 1-0, 30. Venhorst 1-1, 
78. Jorn Drayer 2-1, 85. Schlimback 
3-1. Toeschouwers: 400. Valthermond: 
Sahetapy; Dion van der Laan, Meijers, 
Wilts (46. Van den Berg) en De Graaf; 
Braakman, Bakker (80. Kremer), 
Schlimback en Veerbeek (88. Yordi van 
der Laan); Jorn Drayer en Milan Drayer 
(75. Weggemans). (Week in Week uit / 
Gerry Grave)

HOC won van FC Oldemarkt en speelt zondag finale 
tegen Akkrum

Wederom kan HOC uit Odoorn historie schrijven; de club promoveerde van 
de vijfde naar de vierde en ook snel naar de derde klasse. Komende zondag 
kan een volgende stap worden gezet, want promotie naar de tweede klasse 
kan dan worden gerealiseerd. Afgelopen zondag werd het ticket voor het 
finaleduel op neutraal terrein tegen Akkrum verkregen. Dat deed HOC door 
op eigen veld met 3-1 van FC Oldemarkt te winnen.

De ploeg uit Overijssel kwam er 
eigenlijk nauwelijks aan te pas, maar 
scoorde na de 1-0 door Luuc Kimmel 
wél de gelijkmaker door Wouter van 
der Vegt. Daarna deed fusieclub op 
heel belangrijke momenten iets terug, 

namelijk vlak voor rust door Jelle 
Siekman en aan het begin van de tweede 
helft besliste Frank Fokke de wedstrijd. 
In de slotfase waren de gasten een paar 
keer erg dicht bij de aansluitingstreffer, 
maar de gastheren gaven geen krimp en 

zijn klaar voor de absolute finale voor 
een plek in de tweede klasse.

HOC-FC Oldemarkt 3-1
9. Kimmel 1-0, 27. Van der Vegt 1-1, 
42. Siekman 2-1, 50. Frank Fokke 3-1. 
Toeschouwers: 300. HOC: Ritsema; 
Weerink (35. Enting), Middeljans (46. 
Frank Fokke), Peter Fokke en Robin van 
der Laan; Beek, Siekman en Hiemstra; 
Kimmel, Spijker en Wiggers. (Week in 
Week uit / Gerry Grave)

2 jaar gesponsord door De Jong 
Energie B.V. in Odoorn
Sponsoring onderhoud 
kunstgrasveld Pannaveld, 
Daalkampen Arena

Om te zorgen dat de kunstgrasmat van ons Pannaveld, 
Daalkampen Arena, in topconditie blijft is een 
professionele jaarlijkse grondige onderhoudsbeurt 
nodig.
 
Daarbij is de inzet van een 
mechanische onderhouds- en 
reinigingsmachine nodig. De 
kunstgrasmat wordt intensief  
geborsteld en het strooizand 
(infillzand) gereinigd.
Hiermee wordt voorkomen 
dat onkruid en mos zich kan 

ontwikkelen en door bijvullen 
van infillzand blijven de 
grassprieten overeind staan. 
Ook de waterdoorlatendheid 
blijft daardoor goed. De 
kosten worden voor de 
komende 2 jaar gesponsord 
door De Jong Energie B.V.

Wandelingen voor volwassenen vanuit Drouwen
Op maandagmorgen 20 juni organiseert de wandelcommissie ‘de 
Zandlopers’ samen met de sportcoach senioren van de gemeente Borger-
Odoorn een mooie wandeling in het bos- en heidegebied tussen Drouwen 
en Gasselte.

U kunt kiezen uit een wandeling van 5 
kilometer of  één van 10 kilometer. De 
10 km lopers vertrekken om 9.30 uur 
en de 5 km lopers vertrekken om 10.30 
uur. Vertreklocatie is Eetcafé Alinghoek 

( Alinghoek 16 A, 9533 PE Drouwen )   
Na afloop kan er in de Alinghoek voor 
€ 6,50  genoten worden van een lekkere 
lunch. Wilt u alleen deelnemen aan de 
wandeling dan is dat ook mogelijk.  

Dit is geheel gratis. Lijkt het u leuk om 
mee te wandelen? U kunt zich opgeven 
bij Petra van den Bosch, sportcoach 
van de gemeente Borger- Odoorn. 
Mail: p.vandenbosch@borger-odoorn.
nl of  Tel.nr: 06 – 11 39 43 01. Opgave 
graag vóór 17 juni. Vermeld bij opgave 
of  u ook gebruik wilt maken van de 
lunch. Extra info: Er wordt in een groep 
gewandeld.

Hartveilig Borger-Odoorn
Ruim 100 aanmeldingen 
voor de maand van de 
reanimatie
Twee jaar was het niet mogelijk om reanimatiecursussen 
te geven. Tot vandaag! In Valthermond verzamelden 
8 cursisten zich voor de eerste cursus in de maand 
van de reanimatie. Sommigen met veel ervaring 
als burgerhulpverlener, weer anderen helemaal 
blanco. Samen gingen ze actief  aan de slag met hun 
reanimatievaardigheden. Instructeur Ruud Boven: “Zo 
mooi om weer voor een groep te kunnen staan en de 
persoonlijke verhalen en motivatie te horen! Elke keer 
ben ik weer onder de indruk van de inzet van gewone 
mensen voor soms volslagen onbekenden.”

Juni, maand van de 
reanimatie
Op verschillende plaatsen 
in Borger-Odoorn 
vinden deze maand 
reanimatiecursussen plaats. 
Ervaren burgerhulpverleners 
frissen hun kennis op, of, 
zoals een van de cursisten 
in Valthermond zei: “Even 
weer oefenen geeft me 
meer zelfvertrouwen als ik 
het ooit in het echt moet 
doen.” Ook voor nieuwe 
burgerhulpverleners is er veel 
aandacht. Zij oefenen actief  
in alle basisbeginselen van 
reanimatie.

Ruim 100 mensen hebben 
zich aangemeld voor de 
cursussen. Verschillende 
sportverenigingen hebben 
aangegeven binnenkort 

een cursus voor hun club 
in de plannen. Een mooie 
ontwikkeling, volgens 
voorzitter Sandra van 
Esveld: “Op dit tempo 
tikken we eind 2022 de 1000 
burgerhulpverleners aan! Dit 
betekent dat er in elke buurt 
mensen zijn die hun buren 
in nood willen helpen. Een 
prachtig resultaat!”

Laatste plekken
Er zijn nog een paar 
plekken over! Voor groepen 
buren, vereniging of  
vriendengroepen spreken 
we een moment af  dat jullie 
goed past. Neem contact 
op met hartveilig Borger-
Odoorn via  
info@hartveilibo.nl om de 
mogelijkheden te bespreken.
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Jubilarissen op zomerconcert in Eext

Afgelopen zondag vond onder stralende weersomstandigheden het zomerconcert van 
Muziekverenging T.O.G.I.D.O. uit Eext plaats op het sportveld achter de gymzaal 
van Eext. De vereniging had speciaal hiervoor een festival-achtige sfeer gecreëerd. 
Onder genot van een hapje en een drankje kon het massaal toegestroomde publiek 
genieten van optredens van het fanfare orkest, het jeugdorkest en de Music4Kids 
kinderen. Tijdens de opening werden maar liefst 8 leden gehuldigd voor hun trouwe 
lidmaatschap: Bennie Meinders (12,5 jaar lid), Jolanda Kleijwegt en Marloes Wijntje 
(25 jaar muzikant), Harm Sijnstra (ruim 25 jaar muzikant). Marko Martens, Wim 
Zandvoort, Wilma Zandvoort en Arjan Oosterhuis werden gehuldigd voor het feit dat 
zij al 40 jaar muzikant zijn. Arjan Oosterhuis werd tevens in het zonnetje gezet voor 
het feit dat hij al ruim 25 jaar deel uit maakt van het bestuur van de vereniging.

Heldenspeld voor 
Albert Lanting van de 
EHBO-afdeling Gieten
 
Albert Lanting ontving tijdens de algemene 
ledenvergadering van de EHBO-afdeling 
Gieten de heldenspeld voor het vele 
vrijwilligerswerk dat hij voor de vereniging 
doet.

Albert is namelijk niet alleen voorzitter, maar 
regelt daarnaast de EHBO-bezetting voor 
de evenementen, beheert de materialen en 
kleding. En last but not least is op 80% van de 
evenementen zelf  aanwezig als vrijwilliger.

Kortom als gezicht van de EHBO vond het 
bestuur dat Albert terecht in aanmerking kwam 
voor de heldenspeld.

(Foto: Peter Boter)

Echtpaar Smid uit Nieuw-Buinen zeventig 
jaar getrouwd
Op 5 juni 2022 was het zeventig jaar 
geleden dat Wim en Trijn Smid in het 
huwelijksbootje stapten. Ze trouwden in 
het gemeentehuis van Borger en woonden 
beiden in Nieuw-Buinen waar ze ook 
altijd hebben gewoond. De heer Smid was 
akkerbouwer en ze gingen in het midden 
van de jaren negentig aan het adres 
wonen waar ze nu nog steeds wonen, 
namelijk het Noorderdiep 63 in Nieuw-
Buinen.

Het echtpaar is nog ontzettend vitaal en 
doet nog alles zelf. Zo werkt meneer nog 
regelmatig in de tuin en is mevrouw graag 
‘in huis’ bezig. “We doen alles nog heel graag 
zelf. Ik kan niet stilzitten en mijn vrouw 
heeft ook altijd wel wat te doen”, lachte de 
heer Smid. Samen kunnen ze op een prachtig 
leven waarin ze heel veel leuke dingen 
hebben beleefd terugkijken: samen fietsen, 
op vakantie, naar familie in Canada en als de 
familie in Nederland kwam dan beleefden ze 
ook prachtige tijden.

Meneer is net 92 geworden en mevrouw 
is 91. Ze kregen drie jongens, er zijn drie 
kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. 
Samen genieten ze van het met elkaar zijn en 
van de rust en ruimte in en rond de woning. 
“Ik mag graag lezen en puzzelen”, sprak 

mevrouw Smid. “En ik kijk graag naar de 
TV en autorijden doe ik ook nog altijd”, zei 
meneer Smid. Mevrouw was altijd huisvrouw, 
hoewel ze graag de verpleging in wilde. Ze 
hielp altijd graag anderen. Mensen van de 
kerk bijvoorbeeld. Ook deed ze op maandag 
de was bij haar moeder. “Vroeger was 
maandag wasdag”, lachte meneer Smid. Het 
echtpaar deed tevens veel voor de PKN-kerk 
in het dorp. Zo was mevrouw vrijwilliger en 
deed meneer diverse kluswerkzaamheden. 
Ook toen de kerk verbouwd moest worden. 
Ze deden het altijd heel graag. (Week in Week 
uit / Gerry Grave)
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Joris Ide Stadskanaal – Uw leverancier van dak- en 
geveltoepassingen
De Joris Ide Groep is één van de grootste producenten van dak- en gevelsystemen in 
Europa, de vestiging in Stadskanaal is een Service Hub voor de regio Noord-Nederland. 
In Stadskanaal worden de meest uiteenlopende koudgewalste staalprofielen gepro-
duceerd. Van een enkelvoudig trapezium dakprofiel tot een uniek op de klant gezet 
profiel voor de luxe gevels. Ook levert de vestiging Stadskanaal alle producten die door 
de Groep worden geproduceerd. Joris Ide Stadskanaal is dé shop voor de schil van uw 
gebouw, of dat nu een tuinhuisje is of een agrarische loods. 

De nieuwbouw en renovatie van het pand 
aan de Ambachtsstraat in Stadskanaal is 
het bewijs dat Joris Ide flink aan de weg 
timmert en grote ambities heeft in deze 
regio. “Vanuit Stadskanaal levert men aan 
het hele Noorden.” vertelt Simon Grooten. 
Vooral de handel in de Joris Ide producten 
is voor Grooten een enorme uitdaging, hier 
zit met name de groei.

“De hoofdactiviteit in Stadskanaal is het 
produceren van enkelvoudige staalproduc-
ten, zoals een damwandplaat 45-profiel, 
een 137 dakplaat, façade-producten en wat 
al niet meer. Het grote voordeel van zelf 
produceren is dat we alles tailor made aan 
de klant kunnen aanbieden, dus de wensen 
van de klant staan bij ons voorop.  Boven-
dien hebben we de beschikking tot de 
meest uiteenlopende kleuren in verschil-
lende coatings. Sandwichpanelen met PIR-
isolatie liggen in Stadskanaal in standaard-
lengtes op voorraad. PIR-panelen isoleren 
enorm goed en zijn licht in gewicht, dus 
dat binnenwandje is bij ons zo besteld. Een 
uitstekend product om mee te bouwen en 
dus gewoon af te halen in Stadskanaal.”

De fabriekshal ligt inderdaad vol met 
grote rollen staal, met een groot aanbod in 

kleuren en diverse opties in coating. Simon 
Grooten daar over: “Van alle profielen die 
we maken hebben we monsters liggen. Wie 
zich geen voorstelling kan maken van het 
product, krijgt een sample thuisgestuurd. 
Of komt langs om dit af te halen, we staan 
iedereen graag te woord. We geven advies 
waar nodig en denken aan zaken waar je 
zelf misschien niet aan denkt, bijvoorbeeld 
de juiste schroeven. Ook die hebben we en 
kunnen gelijktijdig meeleveren.”

Het bedrijf Joris Ide kent zijn oorsprong 
in België. Men is meer dan 35 jaar actief 
in het produceren van dak- en gevelsys-
temen. Zo heeft het zich ontwikkeld tot 
één van de marktleiders van Europa. Dat 
men in Stadskanaal terecht is gekomen is 
vrij eenvoudig uit te leggen: “Joris Ide is 
na de overname van SDW Profiel in 2017 
gevestigd in Stadskanaal. Zo hebben we 
een goede regionale binding gecreëerd. We 
staan zo dichter bij de klanten in Noord-Ne-
derland, dat praat toch iets gemakkelijker. 
We hebben als bedrijf de internationale 
allure, maar zijn lokaal nog zo nuchter als 
een Groninger zijn kan. Iemand die met een 
trekker en kar een paar platen op wil halen, 
het kan gewoon.”

Staaloplossingen voor alle ideeën
“Kijk gewoon eens op onze website of 
vraag een keer een brochure aan, het is 
zeker de moeite waard. Met name onze 
dakpanplaat is een hardloper. Dit is een 
geweldig alternatief voor de traditionele 
dakpan. Een dakpanplaat is veel lichter op 
het dak dan die van klei of beton. Daarbij is 
het met de coating die wij hebben  niet van 
‘echt’  te onderscheiden. 

Een opvallende wand van een woning of 
bedrijfspand creëren gebeurt met faça-
deprofielen. Het profiel is in elk gewenste 

zetting te leveren, van punt- tot plankpro-
fiel, met een uniek bijpassend kleuren-
gamma. Onze façade-profielen zijn echte 
eyecatchers. Voor de meest uiteenlopende 
wensen zit je goed bij Joris Ide. We helpen 
waar mogelijk, hebben de juiste accessoi-
res in het assortiment en kunnen op maat 
leveren. Dat is toch ideaal!” 

JORIS IDE
Ambachtsstraat 11  |  9502 ER Stadskanaal
0599 - 61 90 00  |  info@joriside.nl
www.joriside.nl
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Tennisvereniging T.U.L.P. in Gieten 
organiseerde TULP Open 2022

Zeven dagen lang was er op de tennisbaan van Gieten een groot toernooi gaande, 
namelijk het TULP Open 2022 dat door de Gieter tennisvereniging T.U.L.P. werd 
georganiseerd. Op maandag 6 juni jl. barstte het toernooi los met meteen al een aantal 
fantastische wedstrijden vol spektakel. Op zondag werden de laatste wedstrijden 
gespeeld.

44 deelnemers deden aan zestien onderdelen 
mee en op het Gieter gravel was er volop 
variatie in de wedstrijden: herenenkel-, 
damesenkel-, herendubbel-, damesdubbel en 
gemengd dubbelwedstrijden werden gespeeld.

Er was deelname uit Gieten, maar ook uit 
omringende plaatsen en mensen uit zowel 
Groningen als Drenthe namen deel. De 
organisatie kijkt op een prima verlopen 
toernooi terug. “We hebben echt heel mooie 

wedstrijden gezien, iedereen zette zich 
volledig in en er was volop spanning. Ook 
was er gezelligheid en kijken we nu al uit naar 
het komende toernooi.

Maar dit jaar is er nog veel meer. We 
organiseren namelijk van alles. En iemand die 
eens een kijkje wil komen nemen of  tennis 
iets voor hem of  haar is, wees welkom.” 
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Links Johan Heida en rechts Wouter Patberg (organisatie)

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




