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Stichting Goede Doelen Valthe reikt 
eerste cheques 2022 uit

Sinds 2010 organiseert Stichting Goede Doelen Valthe fietsen en wandelen voor 
het Goede Doel. (Toer)fietsen onder de naam Hunebed Highway Classic (65, 95 
en 155km) en mountainbiken en wandelen door de mooie bossen rondom Valthe. 
Zo werd er in al die jaren al bijna € 90.000 gedoneerd aan KWF Kankerbestrijding 
en talloze regionale Goede Doelen.

Zondag 28 augustus (toer)fietsen, 
MTB en wandelen voor het Goede Doel

Naast de cheques deelt de stichting ook altijd voorafgaand aan het evenement een aantal 
wildcards, kleinere cheques uit aan regionale initiatieven.

Zaterdag 13 augustus werden 3 wildcards uitgereikt aan Stichting Joy, Loopgroep De 
Sperwers en aan Marja Wessel. Stichting Joy uit Emmen bezorgt jongeren die normaal 
gesproken tussen wal en schip vallen een leuk uitje, Marja Wessel, elk jaar één van de 
vaste fotografen van de fiets- en wandeltochten, wandelt of  beter gezegd klimt op 1 
september 26km de reusachtige berg de Mont Ventoux op om geld in te zamelen voor 
KWF en de Loopgroep van De Sperwers uit Emmen is een hele speciale loopgroep voor 
vrouwen die borstkanker hebben of  hebben gehad. 

De achterliggende gedachte van deze groep is te zorgen dat de betrokkenen een goede 
conditie krijgen en/of  behouden, zodat men beter in staat is om alle behandelingen te 
doorstaan. Ook het sociaal gebeuren binnen deze groep speelt een grote (essentiële) rol. 
Om tijdens wedstrijden of  andere evenementen representatief  voor de dag te komen, 
wilden de dames graag een eigen loopshirt. Stichting Goede Doelen Valthe heeft met heel 
veel plezier deze shirts ter beschikking gesteld.

Stichting Joy, Loopgroep Sperwers en Marja Wessel met de ontvangen cheques. Foto: Bert Tibbe

Loterij D’Exels festival Exloo
Tijdens het D’Exels festival vindt een loterij plaats waarvan de opbrengst volledig 
ten goede komt aan de organisatie van het D’Exels festival. De ruim 20 prijzen 
van de loterij zijn ter beschikking gesteld door ondernemers in en om Exloo. Het 
prijzenpakket bestaat onder andere uit een excursie voor 2 personen van EKO Tours, 
2 Laura Ashley theeserviezen, dinerbonnen van het Wapen van Exloo en Bussemaker, 
een gevulde boodschappentas van de Spar en kadopakketten en waardebonnen van 
verschillende ondernemers. Een volledig overzicht is beschikbaar in de feesttent en 
het dorpshuis.

Lees verder op pagina 21.

Goed bezochte campagne-
dag over de dode hoek op 
de Braderie in Borger
 
Afgelopen vrijdag 12 augustus werd er weer een 
campagnedag over de dode hoek in de provincie Drenthe 
gehouden. Bezoekers van de Braderie in de Torenlaan 
in Borger konden de dode hoeken van een vrachtauto 
ontdekken. Dat is belangrijk, omdat de dode hoek een 
gevaarlijke plek is in het verkeer. De campagnedagen 
werden uitgevoerd in het kader van de actie: Samen 
richting nul verkeersslachtoffers van de Provincie 
Drenthe.

Lees verder op pagina 11.

Wedstrijd mooiste gedicht 
200 jaar Nieuw-Buinen 

Wie maakt het mooiste gedicht over Nieuw-Buinen? 
Het mag overal over gaan, als het maar met ons mooie 
dorp Nieuw-Buinen te maken heeft. Denk hierbij aan de 
straat/buurt waarin je woont, bedrijf, vereniging, school 
of  vroegere tijden enzovoort. 

Lees verder op pagina 13.

Speelweek 2e Mond gaat 
weer van start dit jaar
Wat zijn we blij dat we dit jaar weer een ‘gewone’ 
Speelweek kunnen organiseren! Alhoewel gewoon? Het 
wordt een te gekke week van maandag 22 augustus t/m 
vrijdag 26 augustus. Het thema is: Alles Andersom! Dus 
dat belooft wat.

Lees verder op pagina 15.
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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 20 augustus wordt oud papier 
 opgehaald in Borger, Exloo, Klijndijk en  
 Valthe.  

 Op dinsdag 23 augustus wordt oud papier  
 opgehaald in Zandberg

’ Deze week (15 – 19 augustus) wordt 
 de groene container geleegd. 
 Volgende week (23 - 26 augustus) 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

Exloo  |  16 augustus 2022  $

%

Gezocht: heren- en 
dames etsen
Voor de vluchtelingen uit Oekraïne die in 
onze gemeente worden opgevangen, zijn 
wij op zoek naar heren- en damesfi etsen. 
Normaal en kleiner formaat. Heeft u 
een fi ets staan die u niet meer gebruikt? 
En mogen wij deze hebben voor de 
Oekraïners? Bel dan met 06-46221634. 
U mag de fi ets(en) brengen, maar wij 
kunnen ze ook ophalen.

’ 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

%

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
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WEEK 30, WEEK 31 EN WEEK 32
’ 10-08-2022, Verleende 
 omgevingsvergunning, Exloo,  
 De Gloep 1, het realiseren van 
 een dakopbouw
’ 10-08-2022, Terinzagelegging 
 onthe�  ng Wet natuur-
 bescherming voor het onder-
 deel soortenbescherming – 
 Nabij Schaapskuilweg, Valthe
’ 10-08-2022, Positieve 
 weigering voor het in werking 
 hebben en wijzigen van een 
 paardenhouderij, Schoonloër-
 straat 8a in Westdorp.
’ 10-08-2022, Aanvraag 
 omgevingsvergunning, 
 Valthermond, Musselweg 1, het 
 plaatsen van een caravan voor 
 de duur van een hal� aar

’ 10-08-2022, Aanvraag omgevingsvergunning 
 (uitgebreide procedure): gemeente Borger-Odoorn, 
 1e Exloërmond, 1e Exloërmond 82, het plaatsen van 
 een mestsilo en een loods met o.a. een biomassa-
 kachel, pelletsilo en een wateropslag
’ 09-08-2022, Verleende omgevingsvergunning,   
 Odoornerveen, Zuidzijde 16C, het kappen van diverse  
 bomen
’ 09-08-2022, Verleende omgevingsvergunning, 
 Buinerveen, Hoofdstraat 16, het kappen van vijf   
 Berken
’ 08-08-2022, Verleende omgevingsvergunning, 
 Exloo, Valtherweg 36, het kappen van diverse 
 bomen ten behoeve van het realiseren van 
 recreatiewoningen
’ 08-08-2022, Gemeente Borger-Odoorn, Eesergroen,  
 Dorpsstraat 18, melding Activiteitenbesluit 
 geaccepteerd
’ 08-08-2022, Verleende omgevingsvergunning,   
 Valthermond, Noorderdiep 318, het kappen van vier  
 Berken ten behoeve van de aanleg van een 
 bamboehaag
’ 08-08-2022, Verlenging beslistermijn, Valthermond,  
 Splitting 7, het oprichten van een woning
’ 08-08-2022, Verlenging beslistermijn, Nieuw-
 Buinen, Noorderdiep 518, het verhuren van een 
 appartement boven de bakkerswinkel
’ 08-08-2022 - Verlenging beslistermijn, 
 Buinerveen, Zuidonder 42, het oprichten van 
 een woning
’ 08-08-2022, 2e Exloërmond
 Zuiderdiep 247, melding Activiteitenbesluit 

(geaccepteerd)
’ 08-08-2022 - Aanvraag omgevingsvergunning 
 (uitgebreide procedure), Ellertshaar, Ellertsweg 4, 
 het plaatsen van tenten bij Groepsaccommodatie 
 Klonie in de periode 29 augustus tot en met 
 9 september 2022
’ 04-08-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:   
 Valthermond, Musselweg 1, het uitbreiden van de 
 woning
’ 04-08-2022, Verleende omgevingsvergunning,   
 Valthermond, Splitting 26, het aanleggen van een 
 uitrit
’ 03-08-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:   
 Nieuw-Buinen, Noorderdiep 115, het realiseren 
 van een werktuigenberging en het kappen van een 
 bomensingel
’ 03-08 2022, Drouwenermond
 gelegen achter Zuiderdiep 14 (kadastrale 
 sectie R 803), melding Activiteitenbesluit   

(geaccepteerd)
’ 03-08-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Buinen, Gorenweg 2, het kappen van 2 esdoorns om  
 plaats te maken voor 5 leifruitbomen
’ 03-08-2022, Verleende omgevingsvergunning:   
 Nieuw-Buinen, Noorderdiep 85, het uitbreiden van 
 een bestaande ligboxenstal, het permanent 
 opstallen van melkkoeien en het uitbreiden van de 
 dieraantallen
’ 02-08-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 Odoorn, Borgerderweg 6, het plaatsen van een 
 dakkapel op de linkerzijde van de woning
’ 02-08-2022, Verleende omgevingsvergunning: 
 Borger, Turfmaadsweg (kadastrale sectie L 4557), 

 het oprichten van een bedrijfshal
’ 01-08-2022, Exloo
 Hoofdstraat 58A, het organiseren van D'Exels   
 van 18 t/m 27 augustus 2022 (aanvraag)
’ 01-08-2022, Borger

Buinerstraat 41, het organiseren van het 
 Tukker FM Tent Feest (aanvraag)
’ 01-08-2022, Buinen, Exloo en Odoorn
 het organiseren vanMTB-toertocht ATBeetje Vals Plat  
 door de bossen (aanvraag)
’ 01-08-2022, Verleende omgevingsvergunning:   
 Westdorp, Schoonloërstraat 4, het realiseren van zes  
 blokhutten ten behoeve van recreatie
’ 01-08-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Drouwen, Gasselterstraat 7-89, het uitbreiden 
 van de recreatiewoning
’ 01-08-2022, Verleende omgevingsvergunning:   
 Drouwenerveen, Gelegen achter Noorderstraat 32  
 (kadastrale sectie R 1437), het plaatsen van een   
 tijdelijk bijgebouw voor de duur van twee jaar
’ 01-08-2022, Verleende omgevingsvergunning: 
 Buinerveen, Hoofdstraat 1, het plaatsen van een tent  
 voor het pleinfeest
’ 01-08-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Nieuw-Buinen, Krabbescheer 28, het 
 plaatsen van een tuinhuis en carport
’ 01-08-2022, Verlenging beslistermijn: Exloo, 
 Valtherweg 36 - 256, het realiseren van een 
 berging
’ 29-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Exloo, Buinerweg 2, het verbouwen van een 
 woning
’ 29-07-2022, Verlenging beslistermijn: Exloo,   
 Valtherweg 36 - 255, het realiseren van een berging
’ 28-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Bronneger, Spoorstraat 2, het wijzigen van 
 het bestemmingsplan ten behoeve van het 
 schenken van niet-alcoholische dranken
’ 27-07-2022, Verleende omgevingsvergunning: 
 Westdorp, Eesergroen en Ellertshaar, Kanaalstraat, 
 wijzigingen op verleende omgevingsvergunning 
 t.b.v. de realisatie van zonneweide
’ 27-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Buinerveen, kavel 28, het bouwen van een 
 nieuwbouwwoning
’ 27-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Eeserveen, Brammershoopstraat 18, het 
 vervangen van de asbest golfplaten van de 
 schuur/berging en het kappen van een boom
’ 27-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Exloo, Puur Exloo Weidebos: Valtherweg 30, 
 het bouwen van 34 nieuwbouw recreatiewoningen
’ 26-07-2022, Verleende omgevingsvergunning: 
 Valthermond, 12e Laan 2, het realiseren van een 
 woning middels interne verbouwing
’ 26-07-2022, Verleende omgevingsvergunning: 
 Drouwenermond, kadastraal perceel BGR R803 
 (ter hoogte van de N374), het aanleggen van een 
 mestbassin
’ 26-07-2022, Verleende omgevingsvergunning: 
 2e Exloërmond, Zuiderdiep 156, het vervangen van  
 een dakkapel
’ 25-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Odoornerveen, Achterweg 5, het plaatsen van 
 100 zonnepanelen achter de woning       $
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Veel rekeningen,
weinig geld
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Zorgen over uw
rekeningen?

Vraag hulp: 0800 2009!
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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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Terug van vakantie?
Borger maakt zich weer 
op voor het “Koesteeg 
Meezing feest”
Zaterdag 27 augustus vindt het “Koesteeg meezing 
feest” voor de 25e keer plaats. Voor velen is dit het 
weerzien van vele bekenden na de vakantie op het 
gezellige dorpsfeest van Borger.

De “Koesteeg”artiesten worden wederom begeleid door 
“Checkmate”  Verder dit jaar met speciale optredens van 
“Danilo Wattez”

Het programma start om 20.30 uur en kom op tijd, want de 
tap buiten sluit om 01.00 uur waarna het binnen natuurlijk 
wel verder gaat.

Buurtvereniging Koesteeg

Dag van het Hunebed in Hunebedcentrum 
in Borger
Op zondag 21 augustus vindt de jaarlijkse Dag van het Hunebed plaats. Door extra 
activiteiten voor jong en oud, en een kleine informatiemarkt bij het Hunebedcentrum 
tussen 11:00 en 17:00 uur, kom je van alles te weten over de hunebedden in Nederland. 
Dit jaar is de opzet vernieuwd.

Activiteiten bij meerdere hunebedden
De programmering is voor het eerst 
uitgebreid met enkele activiteiten bij 
verschillende hunebedden in de provincie 
Drenthe. Geniet van boeiende verhalen 
bij het hunebed in Balloo samen met een 
verhalenverteller of  ga mee met één van de 
(fiets)excursies langs hunebedden startend in 
Borger, Emmen of  Exloo.  

Daarnaast is de vertrouwde infomarkt 
met organisaties die zich inzetten voor 
de bescherming van hunebedden en 
extra activiteiten weer te vinden bij het 
Hunebedcentrum, op steenworp afstand van 
het grootste hunebed van Nederland.  

Bewustwording
Hunebedden zijn waarschijnlijk de bekendste 
zichtbare prehistorische monumenten van 
Nederland. Ooit waren er meer dan 80 in 
Nederland te vinden, inmiddels zijn er nog 54 
te bezoeken. Met de Dag van het Hunebed 
willen Het Drentse Landschap, De Hondsrug 
UNESCO Global Geopark, Staatsbosbeheer 
en het Hunebedcentrum de bewustwording 
rond deze archeologische monumenten 
vergroten.  

Informatie en aanmelden
Het hele programma en alle details per 
activiteit zijn te vinden op https://www.
hunebedcentrum.eu/programma-dag-van-
het-hunebed-2022/. Vooraf  aanmelden is 
voor sommige activiteiten noodzakelijk.

Den Heijer Optiek in Borger heeft 
tijdelijk aangepaste openingstijden
 
Wegens vakantie is Den Heijer Optiek in Borger van 16 t/m 27 augustus geopend 
van 9.30-15.00 uur.

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Prachtig bedrag opgehaald voor de Wensambulance: € 5255,66

Zeer geslaagde benefietweek in 
Gasselternijveenschemond

Afgelopen week werd er in Gasselternijveenschemond een benefietweek 
georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede kwam aan Stichting Wensambulance. 
De benefietweek werd georganiseerd door Freddie Schutrup en Mirjan Huizer die 
eigenaresse is van Dartcentrum Tops.
 
Er werden door de hele week allerlei 
kinderactiviteiten georganiseerd en voor 
volwassenenen was er ‘s avonds ook volop 
vertier. Het eindbedrag werd maandagmiddag 

bekend gemaakt en uiteindelijk € 5255. 66 
opgehaald en dit bedrag wordt overgemaakt 
naar de Stichting Wensambulance.
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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. Openlucht dienst in het 
openluchttheater aan de Hunebed-
straat: ds. Leuvenink www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang 
Westeresstraat): Meer info op:  
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 21 augustus 2022: Openlucht-
dienst op onderstaande boerderij:
Gasselterboerveenschemond 22
9515 PN Gasselternijveenschemond
Inloop met koffie vanaf  10.00 uur
Aanvang 10.30 uur. Graag een eigen 
klapstoel meenemen ! 

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. F. de Boer-Knegt.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
mw. G. Lenting.

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

Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn
Zondag 14 augustus, 10.00 uur
Voorganger: Helene Westerik
Organist: Wim Boer
Zie ook onze website en FB-pagina
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn

2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
Gez. dienst Bapt. kerk, ds. G. de Klein.

Valthe
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. M. Ottens, De Hoeksteen.

Valthermond
Baptisten Gemeente, 11.00 uur: Dienst 
op de Sikkenberg.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. M. Ottens, De Hoeksteen.

Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 09.30 uur (HA) 
ds. D. Kits.
R.K. Statie Gieten.

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Weekend 30/31 juli is er 
geen kerkdienst in de Sint Josephkerk 
te Zandberg. Woensdag 3 augustus, 
9.00 uur, Eucharistieviering, celebr. 
pastoor J.E.B. Deuling. Zondag 7 
augustus, 9.30 uur, Woord- en Com-
munieviering, voorg. diaken S.J.Hof.
Woensdag 10 augustus is er geen 
viering. Weekend 13/14 augustus is er 
geen viering. Woensdag 17 augustus 
is er geen viering. i.v.m. vakantieroos-
ter zie: 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,  
ds. Wolter Greven. Handelstraat 8 
Stadskanaal. Te volgen via livestream 
onder baptistenstadskanaal.
Oosterkadekerk, Zondagochtend 21 
augustus om 9.30 u. ds. A. Lagendijk 
uit Onstwedde. Zondagavond 21 au-
gustus om 19.00 u. ds. proponent J.W. 
Bassie uit Groningen.

Magazine van de historische vereniging 
Nieuw-Buinen/ Buinerveen ‘De Buuner’ is weer uit
De Buuner, het magazine van de historische vereniging Nieuw-Buinen/ 
Buinerveen is weer verkrijgbaar bij de verkooppunten in Borger en 
Stadskanaal. Met deze keer op de omslag twee prachtige foto’s:  De 
omnibus van de firma Sijpkes en de vrachtauto  als bodedienst van de 
familie Engel Drenth.

Naast de vaste rubrieken brengen 
we deze keer een verhandeling over 
de  Hollandse melkfles tussen 1896 
en 1996, geschreven door de heer 
Soetens. Verder staan we nog even stil 
bij het afscheid van Reind Middel als 
bestuurslid. Hij was vanaf  het begin 
zeer betrokken bij de vereniging.

Ook blikken we nog even terug op 
de zeer geslaagde lezing van Frank 
Krake. Hij verzorgde een lezing 
over de grootste bankoverval ooit in 
Nederland gepleegd. Bij deze overval 
tijdens de tweede wereldoorlog, 
speelde Douwe Mik uit Nieuw-
Buinen een belangrijke rol.

In onze nieuwe rubriek “Uit het 
depot” tonen we afbeeldingen van 
paardenschoenen.  De officiële 
naam is hoefschoen. De heer Onno 
Slijm verzorgt een bijdrage met 
als titel: Sociale Woningbouw in 
Nieuw-Buinen. In dit artikel wordt 
een terugblik gegeven over de 
woonsituatie in Nieuw-Buinen in de 

vorige eeuw. Verder is er een verhaal 
van Roel Sanders in het dialect met als 
titel: Oarend Rieks.

‘Zo was het en zo is het nu’ neemt 
ons mee naar de Hoofdstraat nummer 

6 in Buinerveen. Hier begon rond 
1905 de familie Hendrikus Uneken 
een fietsenwinkel met bedrijfsruimte.

De foto’s tonen ons het pand 
rond 1915, 1930 en 2022.  Op de 
middenfoto zien we een foto van het 
Bevrijdingsfeest rond 1955.

De redactie hoopt dat het ook deze 
keer weer gelukt is om een aantal 
interessante artikelen te presenteren.

Paasbergen swingt op de dansvloer
Drenthe Danst organiseerde dansmiddag bij de 
Paasbergen in Odoorn
Op woensdag 3 augustus is een 
deel van de bewoners van de 
Paasbergen verrast door een heuse 
dansshow. De vrijwilligers van de 
Stichting Drenthe Danst zijn deze 
middag naar Odoorn getogen om 
de bewoners van de Paasbergen 
niet alleen van een mooie show te 
laten genieten, maar de bewoners 
hebben zelf  ook gedanst. Voor de 
meeste deelnemers was dit jaren 
geleden, maar ondanks dit en de 
soms broze gesteldheid weerhield 
hen dit niet van lekker bewegen.

Tijdens dit evenement zijn diverse 
dansen aan bod gekomen. Eerst per 
dans een korte demonstratie van een 
wedstrijdpaar, waarna met behulp 
van hulpdansers de bewoners zelf  
aan de beurt waren. “Prachtig om 
te zien dat de bewoners niet alleen 
genoten van de show, maar ook zelf  
bezig zijn geweest.” Aldus Harma 
Post van de Treant Zorggroep. Er 
zijn zelfs meerdere medewerkers 
van de Paasbergen op de dansvloer 
gesignaleerd.

De Stichting Drenthe Danst 
is een initiatief  van een aantal 
enthousiastelingen en heeft als doel 
om het dansen voor jong en oud te 
promoten in Noordoost Nederland. 
Dit doen zij door het organiseren van 

workshops, lessen en dansavonden 
in de omgeving van Drenthe. De 
stichting heeft geen winstoogmerk 
en voor de diverse danslessen maakt 
zij gebruik van gediplomeerde en 
ervaren dansdocenten.

Op dit moment zijn er wekelijkse 
danscursussen in Stijldansen en West 
Coast Swing. Eens per maand kan er 
een workshop Cubaanse Salsa gevolgd 
worden. En nu is ook het verzorgen 
van een dansshow en meedansen in 

verzorgingshuizen toegevoegd aan de 
activiteitenlijst. Voor meer informatie 
www.drenthe-danst.nl.

Voor de toekomst is er reeds een 
afspraak gemaakt om aan het einde 
van het jaar nogmaals de Paasbergen 
aan te doen. En dan natuurlijk 
helemaal in Kerstsfeer. Voor nu 
kijken de Paasbergen en Drenthe 
Danst terug op een geslaagde middag. 
Het is nog lang onrustig gebleven in 
Odoorn.
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Een 49-jarige man uit Nieuw-Buinen 
moet 1.5 jaar de cel in
Een inwoner van Nieuw-Buinen gaat 1.5 jaar de cel in wegens online 
kinderlokken, ontucht en in het bezit hebben van kinderporno. Het Openbaar 
Ministerie had 2.5 jaar geeist maar de rechtbank besliste tot 2 jaar waarvan 6 
maanden voorwaardelijk.

De inwoner van Nieuw-Buinen zocht contact met jonge meisjes via de Moviestarplanet 
app die populair is bij kinderen die naar de basisschool gaan. De 49-jarige verdachte 
stelde zich aan verschillende meisjes voor als een jongen in de leeftijd 10-15 jaar.

Vorig jaar werd er een meisje uit het Groningse Grijpskerk vermist die uiteindelijk in 
Borger werd getraceerd. Het bleek later dat ze onderweg was naar haar 15-jarige vriend 
Bram in Nieuw-Buinen.

Nadat de politie het adres in Nieuw-Buinen controleerde waar het meisje uit Grijpskerk 
naar op weg was geweest kwam aan het licht dat de 49-jarige verdachte bij de politie 
bekend stond als zedenverdachte.

Mantelzorgwaardering 2022 in
Borger-Odoorn
Andes is zich ervan bewust dat iedereen te maken kan krijgen met mantelzorg. Je 
hebt een mantelzorger nodig, je bent mantelzorger of  je wordt mantelzorger. Als 
mantelzorger ben je van onschatbare waarde voor je omgeving. Dit wordt jaarlijks 
gewaardeerd door de gemeente in de vorm van een mantelzorgwaardering.

Elk jaar rond 10 november worden deze waarderingen verspreid onder de mantelzorgers. 
Je kunt de mantelzorgwaardering voor 2022 aanvragen t/m 10 oktober via  
www.andesborgerodoorn.nl/meedoen

Opritverkoop in Odoorn
 
De bewoners van de straat Langhieten in Odoorn houden zaterdag 27 Augustus 
van 11:00 tot 16:00 uur een opritverkoop.
 
Veel bewoners bieden hierbij op hun eigen oprit tweedehands spullen te koop aan. Dus 
kom voor kleding, boeken, huisraad en leuke hebbedingetjes op zaterdag 27 Augustus 
gezellig naar onze straat: Langhieten Odoorn.

Opening door burgemeester Jan Seton
Officiële opening van de Valtherschans 
in Valthe
Op zaterdagochtend 3 september is het zover: tussen 10.00-12.00  uur vindt de 
officiële opening van de Valtherschans plaats in de FEVA-tent bij het Perron in 
Valthe.

Natuurlijk hebben we geprobeerd om alle betrokkenen persoonlijk uit te nodigen: 
vrijwilligers en mensen van provincie, gemeente en diverse andere organisaties.
Maar daarnaast willen we deze mijlpaal graag zo breed mogelijk vieren, dus bij deze ook 
een oproep aan alle Valthenaren en andere geïnteresseerden: WEES WELKOM!

PROGRAMMA

10.00 uur Inloop
10.15 uur Welkomst woord door Hans de Waal Malefijt (Plaatselijk Belang Valthe)
10.30 uur Officiële opening door Jan Seton (burgemeester Borger-Odoorn)
11.00 uur Toespraak door Henk Jumelet (gedeputeerde provincie Drenthe)
11.15. uur Toespraak door Tryntsje Slagman (Hunzecommissie)

Muzikale ondersteuning van Meraskikkers uit Buinerveen.
De koffie en thee met koek staaN klaar! EN voor de kinderen Ranja.

Babbelen bij een boekie in Bibliotheek 
Odoorn
Op woensdagmorgen 14 september kun je bij een kopje koffie of  thee praten in de 
Bibliotheek over boeken en elkaar attenderen op boeken die je mooi vindt.

Vind je het ook zo prettig om van een ander een leuke boekentip te krijgen en hoef  je 
niet zo nodig de boeken helemaal uit te pluizen, dan is dit iets voor jou.

Wat heeft indruk op je gemaakt en waarop zou je een ander willen attenderen? Dat kan 
een tip zijn over een spannend boek of  een lekker romantisch boek of  zelfs over een 
mooi jeugdboek.

Kom je ook? We beginnen om 10.00 en eindigen om 11.30 uur in onze mooie nieuwe 
bibliotheek aan de Hoofdstraat 24 in Odoorn.
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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!

Zwoele zomeravond-
wandeling bij het 
Boomkroonpad in Drouwen
De dag loopt ten einde, de avond valt over de bossen van 
het Boomkroonpad. Beleef  de overgang van dag naar 
nacht tijdens deze zwoele zomeravondwandeling over de 
Hondsrug. Komt de natuur nu tot rust of  juist tot leven?
Wandel mee op woensdag 24 augustus a.s. door een 
stukje van de uitgestrekte bossen, langs heidevelden en 
verstilde vennetjes. De gids van Staatsbosbeheer laat je 
onderweg de mooiste plekjes zien.

Uitgestrekte bossen, verstilde 
vennetjes, kleinschalige 
heidevelden en grote 
mierenhopen komt u 
onderweg tegen. De gids 
van Staatsbosbeheer 
neemt u mee voor een 
stevige wandeling van 
zo’n 5 à 6  km en laat u 
onderweg de mooiste 
plekjes zien. We hopen 
tijdens de avondtocht 
ook nachtdieren te horen 
of  te zien. Wellicht dat 
we vleermuizen of  reeën 
treffen of  dat u de bosuil 
hoort roepen. Wilt u 
ook de prachtige natuur 
in de avond ontdekken? 
Kom dan op woensdag  
24 augustus om 20.00 
uur naar Buitencentrum 
Boomkroonpad!De 
kosten zijn € 8,- voor 
volwassenen en € 6,00 
voor kinderen t/m 
12 jaar (minimum 

leeftijd 8 jaar). Voor meer 
informatie en overige 
activiteiten kunt u kijken op 
www.staatsbosbeheer.nl/
boomkroonpad

Expositie ‘Over Leven’ door Stichting Beeldend 
Kunstenaars Aa en Hunze
Stichting Beeldend Kunstenaars Aa en Hunze organiseert de expositie ‘Over 
Leven’ in de expositieruimte aan de Stationsstraat 14a te Rolde (voorm. 
bibliotheek) op vrijdag 19, zaterdag 20, zondag 21, vrijdag 26, zaterdag 27 en 
zondag 28 augustus a.s. van 12.00 tot 17.00 uur.

Frida Kahlo:
‘I paint flowers, so 
they will not die’
Leven en overleven spelen een grote 
rol in de huidige tijd. Dagelijks worden 
we geconfronteerd met berichten 
over oorlog en slachtoffers, over 

vluchtelingen, ontheemden. Mensen die 
een weg zoeken naar een veilige plek 
waar ze kunnen overleven.

Ook in de natuur zien we dit terug. 
Door de klimaatverandering komt 
de biodiversiteit in gevaar. Sommige 
dieren kunnen niet langer overleven in 
hun door droogte of  hitte bedreigde 
gebieden en worden soms met 
uitsterven bedreigd. Ook veel planten 

en bomen hebben het moeilijk. Maar 
zowel bij mensen als in de natuur zien 
we vaak een enorme veerkracht. De wil 
om overeind te blijven en door te gaan 
is alom aanwezig.

Achttien kunstenaars hebben zich 
laten inspireren door dit thema. De 
kunstwerken die zij in deze expositie 
laten zien gaan over leven en dood, 
maar ook over overleven in moeilijke 
tijden. Hopelijk leidt het maken van 
kunst en het kijken naar kunst tot meer 
levensinzicht en zullen mensen en 
natuur ook buiten de kunst overleven.

Echtpaar Van der Burg uit Valthermond viert diamanten 
huwelijk

3 augustus jl. was het precies 60 jaar geleden dat Wim van der Burg en 
Joke Veltstra elkaar op het gemeentehuis in Brunssum het jawoord gaven. 
Koning Willem Alexander en Koningin Maxima feliciteerden hen per post, 
net als Jette Klijnsma, Commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. 

“We hebben het verder niet groots 
gevierd hoor”, vertellen Wim en Joke. 
“Behalve een etentje met onze kinderen 
en kleinkinderen dan. Wel kregen we 
bezoek van de locoburgemeester en 
dat was ontzettend gezellig. Van hem 
kregen we een heel mooi cadeau, 2 
koppen op een schotel met daarop onze 
initialen, speciaal voor ons gemaakt bij 
Goedewaagen in Nieuw-Buinen.” Wim 
werd in 1939 geboren in Rotterdam 
en Joke een jaar later in Hoensbroek. 
Zo rond hun 17e, 18e levensjaar 
ontmoetten ze elkaar tijdens de dansles 
in Treebeek en kregen ze verkering. 

Na de huwelijksvoltrekking 6 jaar later 
wonen ze eerst een tijdje bij de ouders 
van Wim in Spekholzerheide omdat de 
woningnood in die jaren hoog is en er 
simpelweg geen woonruimte te vinden 
is. Wim is dan nog in militaire dienst 
en werkt in de jaren daarna nog voor 
de Staatsmijnen en vervolgens tot zijn 
pensionering bij Shell. “5 jaar geleden 
verhuisden we naar Valthermond, in 
de jaren daarvoor woonden we eerst in 
Pernis, toen in Hoogvliet en Spijkenisse 
en daarna in Hellevoetsluis”, vertelt 
Wim.

Joke: “We wilden wat dichter bij de 
kinderen gaan wonen, onze zoon woont 
in Zeist en en onze dochter woonde al 
hier in Valthermond. In eerste instantie 
wilden we zo rond Zwolle gaan wonen 
omdat dan beide kinderen op relatief  
korte reisafstand van ons zouden wonen 
maar op aandringen van onze dochter 
werd dat toch Valthermond. Mocht 
het ooit nodig zijn dan is ze altijd in 
de buurt om ons te helpen was haar 
beredenering.” 

Wim en Joke hebben geen spijt van hun 
keuze om naar Drenthe te verhuizen, ze 
genieten van de rust en ruimte hier en 
hopen nog vele jaren samen te mogen 
genieten. (Week in Week uit / Miranda 
Wolters)
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Echtpaar Koops uit Nieuw-Buinen viert 65-jarig huwelijk
Zo rond hun 16e ontmoetten 
ze elkaar bij de bioscoop in 
Stadskanaal. Alie Kloen heeft een 
lekke fietsband en Leendert Koops 
biedt haar daarom aan om haar 
achterop zijn fiets naar huis te 
brengen. Het is het begin van hun nu 
65-jarige huwelijk dat ze afgelopen 3 
augustus in kleine kring vierden. 

“We hebben 6 jaar verkering gehad 
voordat we in Stadskanaal trouwden”, 
vertelt Alie. “We waren toen 22 jaar 
en hadden in eerste instantie nog geen 
woning en trokken daarom eerst bij 
mijn schoonouders in. Onze trouwdag 
was een mooie dag, inclusief  een mooie 
jurk en boeket voor mij en een pak voor 
Leendert. Gelukkig kregen we na een 
jaar een klein huisje aan de Glaslaan 
in Nieuw-Buinen, direct naast de 
glasfabriek waar we toen ook werkten.” 
Na 2 jaar verhuist het echtpaar naar 

de Sportlaan en nu wonen ze alweer 
8 jaar in een mooi appartement aan 
de Dwarskade. Hun 65-jarig huwelijk 
hebben Leendert en Alie in kleine 
kring thuis gevierd en wat de dag voor 
hen extra feestelijk maakte was het 
bezoek van de locoburgemeester van 
de gemeente Borger-Odoorn. “Zijn 
bezoek was erg gezellig en we voelden 
ons vereerd dat hij er was”, aldus Alie. 

“We zijn later nog met onze kinderen uit 
eten geweest en daar hebben we ook erg 
van genoten.” Het echtpaar heeft drie 
kinderen, twee zonen en een dochter, 
een kleinzoon en een achterkleinkind. 
“Al met al was het een hele mooie en 
fijne dag, net als al onze huwelijksjaren 
waarin we samen altijd gelukkig geweest 
zijn”, zegt ze tot besluit. (Week in Week 
uit / Miranda Wolters)

Diamanten huwelijk voor Wim en Jacolien Blokzijl uit Borger

Voor Wim en Jacolien Blokzijl was maandag 8 augustus jl. een bijzondere 
dag, op deze dag vierden ze namelijk hun 60-jarig huwelijk. Op 8 
augustus 1962 stapten zij in het gemeentehuis van Gouda met elkaar in het 
huwelijksbootje nadat ze twee jaar verkering hebben gehad. 

Niet alleen ontvingen Wim en Jacolien 
felicitaties van het Koninklijk Huis en 
de commissaris van de Koning in de 
provincie Drenthe, locoburgemeester 
Bernard Jansen van de gemeente 
Borger-Odoorn kwam ook langs. 
Hij mocht hen namens de gemeente 
een prachtig cadeau overhandigen, 2 
koffiekoppen met beider initialen erop 
die vervaardigd werden door Royal 
Goedewaagen in Nieuw-Buinen. “Een 
bijzonder en mooi cadeau waar we heel 
erg blij mee zijn”, aldus Jacolien. 

Wim en Jacolien werden beide geboren 
in Gouda en toen Jacolien in een 
stroopwafelbakkerij in de stad werkte 
leerde ze Wim kennen. “Samen met 
mijn vader werkte ik in de zonwering”, 
vertelt Wim, “en op een bepaald 

moment huurden we een pakhuis direct 
naast de bakkerij. Uiteindelijk kregen 
we verkering en trouwden we na 2 jaar. 
Leuke anekdote is nog wel dat ik op 
onze trouwdag vol in de hondenpoep 
van de hond van de buurman stapte 
toen ik in mijn trouwpak naar buiten 
stapte om Jacolien op te halen. Dat 
ongelukje heeft gelukkig geen ongeluk 
gebracht!” 20 jaar geleden verhuisden 
ze naar Borger, een plaats die ze al heel 
goed kenden door de vele weekendjes 
en vakanties die ze er al doorbrachten. 
Wim: "Onze dochter ontmoette tijdens 
een vakantie hier haar echtgenoot 
en woonde hier al een hele tijd en 
daarom was de keuze om naar Borger 
te verhuizen snel gemaakt. We wonen 
heerlijk midden in het dorp en hebben 
hier alles binnen handbereik en dat 

is erg fijn.” Hier is hij nog een aantal 
jaren actief  als vrijwilliger voor Tafeltje 
Dekje en ook werkt hij nog een tijd 
bij Krans Verhuur. Jacolien werkte na 
hun huwelijk nog in een sportschool 
en bij Land van Bartje.  Behalve een 
dochter hebben Wim en Jacolien ook 
nog een zoon, 4 kleinkinderen en 3 
achterkleinkinderen. Met hen hebben 
zij hun diamanten huwelijk gevierd in 
het Engels theehuis ‘Twessers’ in het 
Rensenpark in Emmen. “Niet alleen wij 
hebben genoten, de achterkleinkinderen 
konden heerlijk ravotten in de speeltuin, 
ze konden naar de kinderboerderij en 
ook hebben we samen nog een bezoek 
gebracht aan de Nachtwacht in het oude 
giraffenverblijf.” (Week in Week uit / 
Miranda Wolters)

Adverteren in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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VOLKSWAGEN UP!1.0 BMT move up! airco
Augustus 2017 - Wit - Stof - Benzine
Handgeschaked - 52.984 km
Nieuwprijs: €14.550,-

PRIJS

€
 9.899,-

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

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

PRIJS

€
 21.999,- 

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

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

€
 18.899,- 

OPEL CROSSLAND X 1.2 Turbo 
120 Jaar Ed. airco/multimedia
Juni 2019 - Wit/Zwart
Stof - Benzine - Handgeschaked - 
25.860 km - Nieuwprijs: €26.220,-

PRIJS

€
 16.999,- 

TOYOTA C-HR 1.2 Turbo Dynamic 
navi/clima/18”LM
November 2016 - Wit metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
66.148 km - Nieuwprijs: €29.840,-

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

€
 16.999,- 

FORD C-MAX 1.0 Titanium navi/
clima/17”LM
November 2017 - Zilver metallic 
Stof - Benzine
Handgeschakeld - 43.896 km
Nieuwprijs: €31.330,-

PRIJS

€
 18.999,- 

KIA STONIC1.0 T-GDi  
DynamicLine navi/camera
November 2017 - Grijs metallic 
Stof - Benzine
Handgeschakeld - 50.452 km
Nieuwprijs: €24.550,-

PRIJS

€
 25.399,- 

PEUGEOT 3008 1.2 T Automaat 
Exec. navi/clima/17”LM
Januari 2018 - Grijs mettalic - Stof 
Benzine - Automaat 
79.680 km - Nieuwprijs: €36.880,-

PRIJS

€
 20.900,- 

OPEL ASTRA Sports Tourer 1.2 
Edition Plus navi/clima/cruise 
/16”LM
Mei 2020 - Grijs metallic - Stof 
Benzine - Handgeschakeld 
27.375 km - Nieuwprijs: €29.520,-

PRIJS

€
 19.800,- 

VOLKSWAGEN GOLF 1.0 TSI Com-
fortline Buss navi/clima/16”LM
Juli 2019 - Zilver metallic 
Alcantara - Benzine
Handgeschakeld - 48.585 km
Nieuwprijs: €29.920,-

PRIJS

€
 24.899,- 

VW GOLF SPORTSVAN1.0 TSI  
Automaat Comfortline navi/16”LM
Oktober 2019 - Wit - Stof - Benzine
Automaat - 31.265 km
Nieuwprijs: €36.550,-

PRIJS

€
 14.399,- 

NISSAN MICRA 0.9 IG-T N-Con-
necta navi/clima/16”LM
Juli 2018 - Wit - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 34.654 km
Nieuwprijs: €21.340,-

PRIJS

€
 23.699,- 

RENAULT SCÉNIC 1.3 TCe Intens 
navi/clima/20”LM
Juni 2019 - Zwart metallic 
Half leder - Benzine
Handgeschakeld - 31.703 km
Nieuwprijs: €35.330,-

PRIJS

€
 9.800,- 

FIAT PANDA 1.2 Popstar
51kW (70PK) - Mei 2017 
Wit metallic - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 50.696 km

PRIJS

€
 31.799,- 

BMW 1-serie - 118i Automaat 
High Exec. navi/leder/17”LM /
clima/camera
Juli 2020 - Zwart metallic - Leder
Benzine - Automaat - 38.438 km
Nieuwprijs: €43.220,-

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,-
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TE HUUR!
GARAGEBOXEN

in Exloo, Valthermond 
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

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

Biologische boerderij
“de Morene”

aardappelen,
groenten en fruit

Lemenweg 4a 
Drouwen

tel. 0599-564563

Hulp bij moeilijke en 
stressvolle situaties
Psychosociale hulpverlening is het ondersteunen en 
weer op weg helpen van mensen met lichamelijke en/
of  psychische klachten die kunnen ontstaan door 
problemen op verschillende levensgebieden.

Een cliënte aan het 
woord:
Saskia is een warme 
persoonlijkheid, een 
hulpverlener waarbij 
je je snel op gemak 
voelt, ze is eerlijk, 
invoelend maar kan 
ook confronterend zijn 
wat mij geholpen heeft 
goed naar mijzelf  te 
kijken. Ze is instaat je 
snel te lezen en doorziet 
de onderliggende 

problematiek en wijst je op je patronen die je zelf  vaak in 
stand houdt. Ze geeft je handvaten en door de dag heen 
hoor ik regelmatig haar goede adviezen in mijn hoofd. Saskia 
ondersteund waar het kan en geeft je altijd het gevoel dat je 
bij haar terecht kan, zelfs even bellen als je het moeilijk hebt is 
geen punt. Het is een warme veilige plek om heen te gaan.

IJzertijdstraat 27 mobiel:  06 - 22 55 01 52
9531RA  Borger website: www.counselorsonderweg.com
 e-mail: info@counselorsonderweg.com

Ingezonden brief
Verzoek aan de Gemeenteraad / "Fietspaaltjes"
 
Beste dames en heren,

Het is alweer enige jaren geleden 
dat ik regelmatig contact had met de 
gemeente over paaltjes op fietspaden. 
Dit mede n.a.v. een richtlijn van het 
ministerie over betere markering 
en zichtbaarheid. Ook toen waren 
er al zorgen over het grote aantal 
eenzijdige fietsongevallen. Obstakels 
zoals paaltjes op de fietspaden 
speelden daarbij een vervelende 
rol. In onze gemeente worden in de 
winter fietspaaltjes verwijderd om 
plaats te maken voor de strooiwagen. 
Mijn argument dat als het in de 
winter geen problemen gaf  waarom 
dan in andere jaargetijden wel werd 
niet gehonoreerd. Ook werd mij 
niet duidelijk welk redelijk doel 
afzetpaaltjes op fietspaden dienen. 
Uiteindelijk is het mij, na vele jaren, 
gelukt om twee paaltjes verwijderd 

te krijgen. Beide in Borger. Een 
achter het tankstation nadat een 
mijnheer uit Friesland zijn heup had 
gebroken en een bij de Aldi nadat een 
inwoner hier lelijk was gevallen. Ik 
vond het welletjes, uiteindelijk ben je 
uitgediscussieerd. Ook de politie en 
de ambulancedienst zullen toch wel 
signalen geven, denk je dan.

Inmiddels zijn we een aantal jaren 
verder. Het fietsverkeer is alleen maar 
toegenomen, en uiteraard helaas ook 
de ongevallen. In onze gemeente 
wordt veel gefietst door inwoners 
en toeristen, ook de elektrische 
huurscooters zijn een bekend 
fenomeen.

Veilig Verkeer Nederland en de 
Fietsersbond hebben onlangs een 
klemmende oproep gedaan aan de 
wegbeheerders om  alle paaltjes op 

fietspaden terstond te verwijderen. 
Ze dienen geen redelijk doel en zijn 
levensgevaarlijk. Vandaar mijn verzoek 
om als Gemeente Borger-Odoorn 
gehoor te geven aan deze oproep en 
een principebesluit te nemen om alle 
in onze gemeente aanwezige paaltjes 
op fietspaden op zo kort mogelijke 
termijn te verwijderen. Als blijkt dat 
dit op een zeer beperkt aantal locaties 
echte problemen geeft kan daarvoor 
een oplossing worden gevonden. 
Bijvoorbeeld door een goed zichtbare 
wegversmalling. Ook daar zijn goede 
voorbeelden van. 

Met vriendelijke groet,

Frank Stoovelaar
Exloerweg 14
7872 RP Valthe

Met TravelXL naar de voorstelling Hanna van Hendrik 
in Enschede
Hanna van Hendrik is een groots 
theaterspektakel. Uitgevoerd door 
acht acteurs, een groot ensemble van 
amateurspelers, een vierkoppige live 
band (Her Majesty) een zangkoor, 
tien ballerina’s, een motorclub en zes 
koeien!

Gesproken in Twents dialect en 
Nederlands
Voor de voorstelling wordt Hangar 11 
van Vliegveld Twenthe omgetoverd 
tot een boerenerf  met stallen, koeien, 
trekkers en een motorcrossbaan. Er 
staan drie immense decors waar het 
publiek van tribune naar tribune loopt. 
Hoogtepunten worden meegevierd, 
moeilijke momenten meebeleefd, 
je zit als het ware bij Hanna aan de 
keukentafel. Het einde van deze unieke 
voorstelling zal niemand onberoerd 
laten. Kan Hanna haar nieuwe toekomst 
omarmen of  houdt ze vast aan haar 

verleden? Uit eigen ervaring kunnen 
we vertellen, dat dit een prachtige 
voorstelling is. Zo mooi gespeeld en 
gezongen, met een verhaal van jaren 
geleden, maar nu weer bijna actueel. 
Verrassende scenes en decors en een 
ontroerend einde en ook dat was weer 
verrassend.

BELANGSTELLING GEWEKT?
We hebben nog plaats voor ca. 20 
personen in onze twee bussen, voor de 

voorstelling van zondag 28 augustus 
2022 - Aanvang 14.00 uur. Vertrek per 
bus uit Borger en Rolde. Incl. zitplaats 
tijdens de voorstelling € 65,= (geen 
verschillende rangen). Diner na afloop. 
Prijs per persoon: € 125,=

Aanmelden graag z.s.m. via  
borger@travelxl.nl of  0599 – 48 11 46.  
Beschikbaarheid zolang de voorraad 
strekt.

Goed bezochte campagnedag over de dode hoek op de 
Braderie in Borger
 
Afgelopen vrijdag 12 augustus 
werd er weer een campagnedag 
over de dode hoek in de provincie 
Drenthe gehouden. Bezoekers van 
de Braderie in de Torenlaan in 
Borger konden de dode hoeken van 
een vrachtauto ontdekken. Dat is 
belangrijk, omdat de dode hoek een 
gevaarlijke plek is in het verkeer. De 
campagnedagen werden uitgevoerd 
in het kader van de actie: Samen 
richting nul verkeersslachtoffers van 
de Provincie Drenthe.
 
Een kijkje in en rondom een echte 
vrachtwagen
Bezoekers konden een kijkje nemen 
in en om de cabine van een echte 
vrachtwagen! Op deze manier ervaarden 
ze wat een chauffeur wel en niet kan 
zien. Buitenom de vrachtauto was er 
een instructie om te laten zien hoe te 
handelen rondom een groot voertuig 
in het verkeer. De boodschap hierbij is: 

blijf  rechts en ruim achter de vrachtauto 
rijden. Als jij de chauffeur kan zien, dan 
kan hij jou ook zien. 

Meer weten? Kijk eens op  
www.blijfuitdedodehoek.nl.
(Harrie Meiringh / Week in Week uit)

Persbericht voor
Week in Week uit?

Mail het naar
redactie@weekinweekuit.com
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Op 31 juli is de voorzitter van onze vereniging 
overleden

Albert Lanting

Albert zijn betrokkenheid bij de vereniging was 
enorm groot. Hij was vanaf 19 april 2000 tot aan

zijn sterfdag voorzitter van onze vereniging.

Wij wensen Aukje, José en Henk alle sterkte voor nu 
en in de toekomst.

Bestuur EHBO vereniging
afd. Gieten

Familieberichten
kunt u inleveren

tot maandagmiddag 
14.00 uur bij de Bruna

in Borger.

De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Reeënsafari op de fiets 
vanuit Drouwen
Speur mee op zaterdag 27 augustus a.s. naar reeën 
terwijl je door de bossen van de Hondsrug fietst. De 
tocht start bij Buitencentrum Boomkroonpad. Tijdens 
de fietstocht ontdekt u de verborgen schatten van 
boswachterij Gieten-Borger en gaat u samen met de gids 
proberen om reeën te spotten. U dient uw eigen fiets 
mee te nemen.

Het ree is van oorsprong een 
dagdier. Maar door de vele 
verstoringen door de mens is 
hij verworden tot nachtdier. 
Ze zijn dan ook het meest 
actief  vlak na zonsopkomst 
of  in de avondschemer. Op 
plaatsen waar reeën in alle 
rust kunnen leven zijn ze 
ook overdag goed te zien. 
Tijdens de fietstocht gaan 
we ’s avonds  op pad om 
reeën te spotten. Ook als 
je geen reeën ziet, kun je 
vrij gemakkelijk vaststellen 
dat ze er wel zijn. Reeën 
laten namelijk diverse 

sporen achter in het veld, 
bijvoorbeeld veegsporen,  
looproutes en vraatsporen. 
Misschien hoor je ze wel 
blaffen, het bijzondere geluid 
dat een ree maakt. Wanneer je 
eenmaal gewezen bent op de 
sporen kijk je zelf  voortaan 
op een andere manier naar de 
natuur.

Kosten zijn € 10,- voor een 
volwassene en € 7,50 kind 
t/m 12 jaar. Aanmelden is 
noodzakelijk via  
www.staatsbosbeheer.nl/
boomkroonpad

Lammie Eising 

9531 JV Borger

Hunebedstraat 18

Na een kort ziekbed is overleden 

onze lieve zus, schoonzus en tante     

De afscheidsplechtigheid heeft in besloten kring 

plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 

* Borger    † Stadskanaal

    

  Jaap Staal

   Germa en Immanuël, Lieze, Tijs

   Ina en Chris, Sanna, Lotte

    15 februari 1952        10 augustus 2022  

 Borger: Henk Eising

 Wildervank: Gré Staal- Eising (in liefdevolle herinnering) 

Uitslagen Bridgeclub 
Borger
Uitslag 9e Zomerdrive 9 Augustus 2022 Bridgeclub 
Borger.

A-lijn
1. Ans de Jong & Sicco de Jong  66,10%
2. Sjef  Heeren & Herman Scheltinga  63,36%
3. Harrie de Bie & Leny Blaauw  60,87%
4. Zandra Emmens & Francisca de Jong  54,43%
5. Ellen Roeper & Johannes Sijbom  53,66%

Wedstrijd mooiste gedicht 
200 jaar Nieuw-Buinen 

Wie maakt het mooiste gedicht over Nieuw-Buinen? 
Het mag overal over gaan, als het maar met ons mooie 
dorp Nieuw-Buinen te maken heeft. Denk hierbij aan de 
straat/buurt waarin je woont, bedrijf, vereniging, school 
of  vroegere tijden enzovoort. 

Een jury zal zich buigen 
over de inzendingen en de 
prijswinnaars bekend maken 
tijdens het feestweekend 
in 2023. Er wordt een 
prijs uitgereikt in de 
leeftijdscategorie t/m 12 
jaar, 13 t/m 17 jaar en 
volwassenen. Tevens ligt het 
in de bedoeling om al deze 
gedichten in boekvorm uit te 

brengen in het jubileumjaar. 
Wellicht zie je jouw gedicht 
dan in dit boek terug. 
Opsturen kan nu al! Vermeld 
bij de inzending uw naam 
of  pseudoniem en leeftijd. 
Mail uw inzending naar: 
gedichten200jaar@ziggo.
nl. (meerdere inzendingen 
toegestaan).

Wimjan Eikens nam 
afscheid van Popschool in 
Borger

Na 13 jaar heeft Wimjan afscheid genomen van 
Popschool Borger als gitaardocent. 

Afgelopen week hebben 
veel mensen die met de 
Popschool te maken hebben 
hem uitgezwaaid. Popschool 

Borger bedankte Wimjan 
voor zijn creativiteit en grote 
inzet.

Interkerkelijke 
Openluchtdiensten 
in Borger
Ook dit jaar worden er in het openluchttheater “De 
Speulkoel” in Borger 3 Interkerkelijke openluchtdiensten 
georganiseerd. De diensten vinden plaats op zondag 
21 en 28 augustus en 4 september. Aanvang 10.00 uur.  
Op zondag 28 augustus en 4 september is de Goede 
Herderkerk gesloten. De diensten worden geleidt door 
een spreker en ondersteund door muziek.

Zondag 21 augustus: 
voorganger ds. G. Leuvening 
m.m.v. Bert, Henriette en 
Eva-Maria. Zondag 28 
augustus: voorganger Klaas 
van der Vlist m.m.v. Eline 
Bakker en band. Zondag 
4 september: voorganger 
ds. Theo van t´Hof  m.m.v. 
Combo pg Borger.

Bij slecht weer wordt 
op zondag 21 augustus 
uitgeweken naar vvb 
Hoofdstraat 56 Borger en 

op zondag 28 augustus en 
4 september naar de Goede 
Herderkerk Hoofdstraat 9 
Borger.

We willen u allen graag van 
harte uitnodigen en hopen 
op een aantal mooie diensten.
De diensten hebben een 
toegankelijk karakter en zijn 
daarom bij uitstek geschikt 
om eens een gast mee te 
nemen, zoals de naam het al 
zegt: een ieder is bijzonder 
welkom!!!

Met droefheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze buurtgenote

Geertje Krol-Kors

Wij wensen haar echtgenoot, kinderen en familie 
heel veel sterkte toe met dit verlies.

Buurtvereniging "Markehoek", Drouwen



14 Dinsdag 16 augustus 2022



15 Dinsdag 16 augustus 2022

De lessen gaan weer van 
start op donderdag 1 
september a.s.
Meer bewegen in 
Borger voor ouderen
 
Ook in Borger is meer bewegen voor ouderen 
een goede zaak. We kennen in Borger al langere 
tijd een gymclub voor ouderen en gymen 
iedere donderdagmorgen van 10 tot 11 uur in 
het Hunzehuis onder deskundige leiding van 
mevr. v.d. Berg. Ook aan het sociaal aspect 
wordt gedacht. Na afloop van de les drinken we 
gezamenlijk koffie. De lessen  gaan weer van 
start op do 1 september a.s.
 
Op zaterdag 3 september a.s. is er open huis in het 
Hunzehuis waar alle clubs en verenigingen hun 
kunnen zullen presenteren en ook wij zullen er zijn.
Dan zullen we laten zien  wat wij aan oefeningen 
doen om zo lang mogelijk in vorm te blijven.
 
Mocht u nu denken dat is ook wel wat voor mij of  
voor ons, kom dan kijken of  nog liever doe eens mee. 
Het verplicht tot niets en speciale kleding of  schoeisel 
is niet nodig. U bent van harte welkom.

Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met  
Hennie v.d. Berg, tel. 0599 – 58 35 34 of  Bert de 
Boer tel. 0599 – 23 47 39.

Speelweek 2e Mond gaat weer van start dit jaar
Wat zijn we blij dat we dit jaar weer een ‘gewone’ Speelweek kunnen organiseren! Alhoewel gewoon? 
Het wordt een te gekke week van maandag 22 augustus t/m vrijdag 26 augustus. Het thema is: Alles 
Andersom! Dus dat belooft wat.

We zitten dit jaar in het Dorpshuis in Tweede 
Exloërmond (Noorderdiep 33). Een superfijne 
locatie met genoeg ruimte eromheen om allerlei 
leuke spelletjes te doen! Opgave is niet nodig en de 
toegang is gratis! Het kinderprogramma overdag is 
voor alle kinderen van de basisschool. Iedereen is 
welkom; ook als je bijvoorbeeld alleen een ochtend- 
of  middagprogramma kunt. ’s Avonds bij het 
tienerprogramma is alle jeugd vanaf  groep 8 welkom.

De Speelweek trappen we traditiegetrouw af  met een 
openingsdienst op zondag 21 augustus, vanaf  15.30u 
bij het Dorpshuis. Op maandag t/m donderdag is 
er ’s ochtends toneel, knutselen en nog meer van 
10.00u-12.00u. ’s Middags gaan we onder andere 
het dorp in, sporten en spelletjes doen. Dat is van 
14.00u-16.00u. Let op! Op woensdag is er geen 
middagprogramma; die middag heb je voor jezelf. Blijf  
op woensdag na het ochtendprogramma nog even 

gezellig hangen en kom een patatje, tosti of  snackje 
kopen!

Op vrijdag gaan we net als vorig jaar een sportmiddag 
houden. De middag begint om 13.00u en duurt 
tot ongeveer 16.00u. Ook de ouders/verzorgers/
volwassenen zijn welkom om te komen kijken. Er kan 
dan een lekker kopje koffie of  thee worden gekocht 
met wat lekkers. Natuurlijk is er net als voorgaande 
jaren ook een tienerprogramma. Dit is van maandag 
t/m donderdag van 19.30-21.30 ook bij het Dorpshuis.

Wil je graag helpen als groepsleiding, in het 
muziekteam of  op een andere manier? Laat 
het ons weten! We zijn te vinden op Facebook: 
Speelweek Tweede Exloërmond, maar ook via 
speelweek2emond@hotmail.com en per WhatsApp: 
06 - 21 10 08 73.

Nieuw bij Autoservice Doorten
in Gasselte
 
Autoservice Doorten in 
Gasselte verhuurt sinds 
kort een meubelauto/
bakwagen met laadklep.
 
Wilt u meer informatie dan 
kunt u bellen naar 0599 – 
56 49 70 of  mailen naar 
info@crowdcar.nl

U kunt fietsen inleveren 
in Nieuw-Buinen voor 
Oekraïne
 
Aan het Noorderdiep 117 in Nieuw-Buinen kunt 
u fietsen inleveren die dan later naar Oekraïne 
worden gebracht.
 
U kunt uw fietsen daar naar toe brengen en als u 
er geen mensen aantreft dan kunt u uw fiets (en) 
gewoon achter de boerderij plaatsen en het sleuteltje 
gewoon in de fiets laten zitten. Wilt u vantevoren 
lieven even bellen dan kan dat via 06 38 77 25 33. Alle 
soorten fietsen voor volwassenen zijn welkom.  

Persbericht voor
Week in Week uit?

Mail het naar
redactie@weekinweekuit.com

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36



16 Dinsdag 16 augustus 2022



17 Dinsdag 16 augustus 2022

Open repetitie op maandagavond 5 september
Thysia Betting-Slagter dirigent van 
Laudate Vocalis in Borger
Het Christelijk Gemengd Koor Laudate Vocalis in Borger heeft een nieuwe dirigent. 
Thysia Betting-Slagter neemt het dirigentenstokje over van Ronny Weijs. Ronny 
moest stoppen als dirigent vanwege de coronamaatregelen. Het koor,  dat meer dan 
75 jaar bestaat, heeft bijna twee jaar van wege corona niet kunnen zingen. Bestuur en 
koorleden zijn blij met de aanstelling van Thysia als dirigent.  Zij is geboren in 1987 in 
2e Exloermond en woont nu in Gasselternijveensemond.  

Na haar conservatoriumopleiding Piano 
Klassiek in Zwolle voltooide zij in 2013 de 
opleiding als docent Muziek aan het Prins 
Claus Conservatorium te Groningen.  Tijdens 
de opleiding volgde ze directielessen bij Louis 
Buskens en klassieke zanglessen bij Anneloes 
Volmer en Hanneke de Wit.

Zij dirigeerde koren met verschillende genres 
muziek en gaf  les aan de muziekschool in 
Hoogezand. Buiten haar werkzaamheden als 
dirigent geeft Thysia pianoles aan leerlingen 
op verschillende niveaus en begeleidt 
koren als  pianiste. Zij zong o.a. de sopraan 
solopartij uit het Requiem van J. Rutter.

Laudate Vocalis telt momenteel 26  leden. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom, 

vooral bassen en tenoren. Om zangers en 
zangeressen te laten horen hoe het repertoire 
er uitziet en hoe de zangmuziek klinkt, wordt 
op maandagavond 5 september een open 
repetitie gehouden. Daar kom nog meer 
informatie over. Als u belangstelling hebt 
kunt u komen kijken, luisteren en meezingen.

De wekelijkse repetities van Laudate Vocalis 
zijn weer begonnen op  maandag 15 augustus 
om 20.00 uur in de Goede Herderkerk te 
Borger. 

Belangstelling?  Informatie bij Ina Helder, 
secretaris van het koor. Telefoonnummer 
0599 – 51 23 62, email  
secretaris@laudatevocalis.nl of  kijk op  
www.laudatevocalis.nl en volg facebook.

Computercursus Klik & Tik voor 
beginners in Borger, Nieuw-Buinen, 
Odoorn en Valthermond
Wilt u ook nu eens eindelijk die computer onder de knie krijgen? Dat kan met hulp 
van de Bibliotheek. In de gemeente Borger-Odoorn is het mogelijk om kennis 
te maken met de computer. De Basismodule bestaat uit 5 lessen voor mensen 
die nauwelijks of  nog nooit (zelfstandig) met een computer hebben gewerkt. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het aanzetten van de computer, 
typen, teksten aanpassen en e-mail versturen.

Klik & Tik is een oefenprogramma dat 
de cursist in de Bibliotheek kan doen. De 
filmpjes laten zien hoe het werkt en daarna 
kan de deelnemer zelf  gaan oefenen. De 
cursus kan onder begeleiding van een docent 
gevolgd worden en laptops zijn aanwezig.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen 
met of  langsgaan bij één van de bibliotheken 
in de gemeente of  met Gea Uil  
tel. 088 – 01 28 235. Kunt u niet naar één 
van deze bibliotheken en hebt u welke 
belangstelling voor de cursus, laat het ons dan 
ook weten.

Deze gratis cursus wordt gegeven op vijf  dagdelen
Bibliotheek Borger: Woensdagmorgen 14, 21 en 28 september en 5 en 12 oktober
Bibliotheek Nieuw-Buinen: Woensdagmorgen 21 en 28 september en 5, 12 en 19 oktober
Bibliotheek Odoorn: Dinsdagmorgen 13, 20 en 27 september en 4 en 11 oktober
Bibliotheek Valthermond: Donderdagmorgen 15, 22 en 29 september en 6 en 13 oktober

Te zien op www.gasselte-kostvlies.nl
Juf Jannie Hadderingh uit Gasselte op portret
Onlangs nam Jannie Hadderingh afscheid als juf. 31 jaar lang was ze een zeer 
gedreven lesgever aan OBS De Dobbe in Gasselte. Een warm afscheid is haar dan ook 
ten deel gevallen. Al zal juf  Jannie vanaf  nu dus alleen als Jannie door het leven gaan, 
Gasselte hoeft haar niet te missen. Ze is namelijk actief  in het verenigingsleven en zal 
ook in de toekomst haar steentje blijven bijdragen aan de Gasselter samenleving.

Daarnaast kunnen belangstellenden 
Jannie Hadderingh blijven zien. Plaatselijk 
Belang Gasselte-Kostvlies maakt namelijk 
beeldportretten van inwoners van het dorp 
onder de titel Van wel bi’j er iene. In ongeveer 
tien minuten komen Gasselters in woord 
en beeld voor het voetlicht. Zo zijn onder 
anderen het plaatselijke bakkerskoppel Paul 
en Marlous Timmer al geportretterd, net als 
Prins Carnaval Erik Hadders en zijn adjudant 
Jeroen Keizer alsmede (oud-)wethouder 

Henk Heyerman. Nu is dus ook juf  Jannie 
Hadderingh  in woord en beeld vastgelegd. 

Ze is geïnterviewd door Jan Germs. 
Daarnaast zijn opnames gemaakt in de klas 
van de lesgevende juf  Jannie. Harm Moek en 
Marc van der Haar zorgden voor de techniek. 
Het beeldportret van juf  Jannie is te zien op 
de website van plaatselijk belang in de rubriek 
Van wel bi’j der iene:  
www.gasselte-kostvlies.nl

Start is bij de Trefkoel
Najaarseditie Oostermoer Oldtimertocht 
vanuit Gasselte
 
Op 3 september organiseert de T.T.V. Oostermoer alweer de 5e editie van de 
Oldtimertocht voor tractoren. 
 
Route
In tegenstelling tot de andere edities is er nu 
voor gekozen het veengebied in te gaan. De 
route zal hierdoor heel anders zijn dan andere 
jaren. De startlocatie, de Trefkoel in Gasselte 
is een goede uitvalsbasis gebleken voor de 
tocht en zal wederom voorzien in een goed 
uitgeruste catering.
 
Organisatie
Gemiddeld doen er zo'n 70 tractoren mee en 
vooraf  inschrijven is dan ook noodzakelijk.
De lovende reacties na de vorige toertochten 
geven veel inspiratie en energie.
De deelnemers komen uit alle windstreken, 
maar vooral uit het Oostermoer- en 
veengebied.

Werd er eerder afgesloten met een 
gezamenlijke bbq, deze najaarseditie is in alle 

opzichten anders en men kan aanschuiven 
voor een stamppotbuffet.
 
De organisatie is in handen van de 
Tentoonstellingsvereniging Oostermoer. 
Vooral bekend van het Oostermoerfeest 
wat ieder jaar in een ander dorp, van Borger 
tot aan Zuidlaren plaats vindt. Er is dit jaar 
voor gekozen om de oldtimertochten buiten 
deze feestweek te laten plaatsvinden vanwege 
de grote inzet van vrijwilligers, die in de 
feestweek zelf  onmisbaar zijn.
 
Aanmelden
Voor iedereen in het bezit van een oldtimer-
trekker is het nu mogelijk om aan te melden 
via de website: www.oostermoerfeest.nl of  
telefonisch bij Jaap Hadderingh: 06 - 50 20 
68 59.

Goede Doelentocht Valthe op 
28 augustus a.s.
Wandelvereniging Bargermarke uit Emmen verzorgt wederom de wandelroutes tijdens 
de Goede Doelentocht in Valthe.

Er kan gewandeld worden over diverse 
afstanden, te weten 5, 10, 15, 20 en 30 km. 
Er gelden diverse starttijden. De 30 km. kan 
starten tussen 08:00 en 09:00. 

Alle overige afstanden kunnen starten vanaf  
09:00. De 15 en 20 km. kunnen starten tot 
11:00 en de 5 en 10 km. tot 12:00

De routes gaan door de bosrijke omgeving 
van Valthe, langs het Onderduikershol en een 
pingoruïne. De langere afstanden gaan verder 
richting Odoorn en Exloo. Hierbij komen de 
wandelaars van de 15, 20 en 30 km. door het 
Hunzebos en langs een voormalige waterval  
Er zIjn, afhankelijk van de te wandelen 
afstand, onderweg rustmogelijkheden bij de 
Oringermarke in Odoorn en bij Poolshoogte.

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Wij wensen u veel plezier tijdens het D’Exels Festival!
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Loterij D’Exels festival Exloo
Tijdens het D’Exels festival vindt een loterij plaats waarvan de opbrengst volledig 
ten goede komt aan de organisatie van het D’Exels festival. De ruim 20 prijzen 
van de loterij zijn ter beschikking gesteld door ondernemers in en om Exloo. Het 
prijzenpakket bestaat onder andere uit een excursie voor 2 personen van EKO Tours, 
2 Laura Ashley theeserviezen, dinerbonnen van het Wapen van Exloo en Bussemaker, 
een gevulde boodschappentas van de Spar en kadopakketten en waardebonnen van 
verschillende ondernemers. Een volledig overzicht is beschikbaar in de feesttent en 
het dorpshuis. 

De loten kosten € 1 per stuk en zijn 
verkrijgbaar tijdens de activiteiten van het 
festival en bij Kluspunt Exloo, Geerts 
warenhuis, het Wapen van Exloo, de Spar, 
de Landwinkel, Thuis op 41, EKO tours, de 
Bloemerie, Dinercafé Bussemaker, Hotel de 
Meulenhoek en ImCadeau. 

De trekking van de loterij vindt plaats op 
zondag 21 augustus om 13:00 uur door 
notariskantoor Veldkamp & Prins, na afloop 
van de dorpsbrunch in de feesttent bij het 
dorpshuis van Exloo. Vergunning verleend 
door Gemeente Borger-Odoorn, dagtekening 
10 augustus 2022, kenmerk Z2022-008293.

Tuinen open in Drouwenermond, 1e Exloërmond, 
Gasselternijveen, Buinen en Nieuw-Buinen
Open Tuinen Weekend in Borger-Odoorn 
en omgeving
Het Open Tuinen Weekend van de Groei & Bloei is komend weekend zaterdag 20 
en zondag 21 augustus. 5 trotse tuinbezitters in het verspreidingsgebeid van Week in 
Week uit stellen met plezier hun tuin gratis open voor publiek. Een unieke kans om te 
kijken, te genieten en ideeën op te doen in tuinen van echte liefhebbers.

Ontdek mooie en bijzondere bloemen- en 
plantencombinaties, wandel door origineel 
ontworpen tuinen en bekijk allerlei materialen 
en toepassingen. Sommige tuineigenaren 
organiseren ook een exposities. Een mooie 
gelegenheid om andere tuinbezitters te 
ontmoeten en van elkaars tips en trucs te 
leren. Kom gezellig langs, laat je inspireren.

Op de website  
www.opentuinenestafettegroningen.nl staat 
een korte tuinbeschrijving vermeld met een 
kaartje waar de tuin ligt en met foto’s.

Groei & Bloei
Groei & Bloei is de grootste tuinvereniging 
van Nederland voor liefhebbers van bloemen, 
planten en tuinieren. De vereniging heeft 130 
afdelingen en 30.000 leden. Iedere afdeling 
organiseert jaarlijks een scala aan activiteiten, 

zoals lezingen, workshops, ruilbeurzen, open 
tuinen, excursies, cursussen en reizen. Iedere 
maand brengt de vereniging het tuinmagazine 
Groei & Bloei uit.

De volgende tuinen in het 
verspreidingsgebied van Week in Week uit 
zijn in het weekend van 20 en 21 augustus 
open: 'De Groene Weelde', Zuiderdiep 
68, 9523 TH Drouwenermond (open 
op zaterdag). Geert en Ginie Klooster, 
Eerste Exloërmond 12, 9573 PA Eerste 
Exloërmond (open op zaterdag en zondag). 
Grietje Rozenveld, Vaart 141, 9514 AD 
Gasselternijveen (open op zondag). Ria 
en Caper Blom, Hoofdstraat 51, 9528 PB 
Buinen (open op zondag). Roelof  en Anneke 
Germs, Noorderdiep 97, 9521 BC Nieuw-
Buinen (open op zondag).

Japanse bezetting Nederlands-Indië werd 
in Borger herdacht

Afgelopen maandag 15 augustus heeft de gemeente Borger-Odoorn alle slachtoffers 
herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. 
Locoburgemeester Bernard Jansen legde op die dag om 14.00 uur een krans bij het 
oorlogsmonument aan de Torenlaan in Borger.
 
Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-
Indië werden honderdduizend kinderen 
en volwassen burgers geïnterneerd in 
concentratiekampen. Honderdduizenden 
werden buiten de kampen aan hun lot 

overgelaten.  Tienduizenden zogenoemde 
‘troostmeisjes’ werden uitgebuit. 
Honderdduizenden verrichtten onmenselijke 
dwangarbeid.

Struun’n in Valthermond werd weer een 
prachtige dag

Afgelopen zaterdag 13 augustus was er weer veel te ontdekken en te onderzoeken in 
het lange lintdorp Valthermond. Op meerdere adressen was er op allerlei gebied iets 
te doen. Van cultuur en historie tot demonstraties, workshops en verzamelingen. Het 
was alweer de 5e editie van dit evenement.

Nadat de officiële opening was verricht bij 
proefboerderij ‘t Kompas ging de dag van 
start. Alle activiteiten waren uitstekend per 
fiets en auto bereikbaar terwijl de cabriobus 
uit het busmuseum in Hoogezand rondjes 
door het dorp reed waar de bezoekers gratis 

gebruik van konden maken. Ook aan de 
inwendige mens was natuurlijk gedacht. Er 
waren gezellige terrasjes ingericht voor een 
kopje koffie, thee of  ranja met soms een 
heerlijke (plaatselijke) lekkernij. Het was een 
dagje genieten in Valthermond!

Ingezonden brief  |  Zwerfafval!
Vanochtend was het weer zover: het 
periodieke rondje in mijn directe 
woonomgeving, gewapend met afvalzak en 
grijpstok. Eens in de zoveel tijd – enigszins 
afhankelijk van de hoeveelheid zwerfafval 
die ik tijdens andere wandelingen waarneem 
– loop ik, als een lokale Zwerfinator, 
langs de diverse paden in de buurt van het 
Bodenpad, omgeving Ees, om de bermen 
zoveel als mogelijk te ontdoen van zaken 
die daar niet horen maar die mensen 
klaarblijkelijk teveel moeite vinden om 
mee te nemen en thuis, of  elders, in een 
afvalbak te deponeren. Dit keer was de 
aanleiding voor mijn rondje enkele lappen 
muskietengaas, zoals die in een tent kunnen 
zijn bevestigd, die in de berm langs het 
Bodenpad (het keiendeel) waren achter 
gelaten. Verbazend: dan neem je dus de 
moeite om je kapotte gaas naar het bos te 
brengen en daar tussen de planten te gooien. 
Met evenveel moeite, lijkt mij, kan je je 
troep in een daarvoor bestemde afvalbak 
stoppen!

Enfin, los van dit plastic afval was de rest 
van wat ik langs diverse paden aantrof  
weer de moeite waard: een veelheid aan 
bier- en frisdrankblikken, sigarettendoosjes, 
Antaflu-papiertjes (waarom zou je die 
niet even in je zak stoppen en thuis 
weggooien?) en het vertrouwde aantal 
zakflesjes Hooghoudt-jenever dat door 
de anonieme – en ongetwijfeld stiekeme 
– gebruiker simpelweg uit het autoraam 
wordt gesmeten (deze liggen strijk en zet 
langs het autogedeelte van het Bodenpad). 
Stelt u zich voor: dan rij je dus per auto van 
Ees naar Exloo of  vice versa, koop je bij 

de slijter een klein flesje jenever en drink 
je dat (grotendeels) leeg tijdens je autorit 
om, zo stel ik mij dat voor, thuis (of  op je 
werk!) te komen en net te doen alsof  je niet 
gedronken hebt. Als je ‘legaal’ dronk zou 
je niet zo’n onvoordelig klein flesje kopen, 
toch?

Ook de gebruikers van het prachtige 
fietspad tussen Ees en Exloo kunnen er wat 
van: het aantal lege bierblikken dat ik daar 
aantrof, mocht enige naam hebben. Heerlijk 
fietsend genieten van de omgeving, ja, daar 
hoort uiteraard een biertje bij (sarcasme)! 
Maar ja, wat moet je met dat lege blik? 
Ach, natuurlijk, ‘gewoon’ in het bos, zo ver 
mogelijk weggegooid!

Mensen, zowel degenen die regelmatig 
door de bossen rijden (woon-werkverkeer) 
als de toeristen die zo welkom zijn in onze 
omgeving, denk alsjeblieft na en vervuil 
die prachtige natuur niet met zooi die met 
evenveel gemak in een afvalbak terecht 
kan komen. En u, verhuurders van fietsen, 
elektrische terreinwagens en -choppers, 
beheerders van vakantieparken en campings, 
verkopers van fris- en andere dranken, dring 
er alsjeblieft bij uw huurders, gasten en 
klanten op aan dat ze hun lege verpakkingen 
even bij zich houden tot ze (weer) bij een 
afvalbak zijn. Dat geeft een heel ander beeld 
van onze prachtige Hondsrug dan wanneer 
we met z’n allen tegen afval aan moeten 
kijken!

Peter Marseille, Ees, 
petermarseille15@gmail.com
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De 41e editie op zaterdag 27 augustus
Oogstfeest Onstwedde met vele oude ambachten, oogstmarkt, oldtimershow en 
boeren boeldag  
ONSTWEDDE – Vele oude ambachten, een oldtimershow, een braderie met 
vlooienmarkt, diverse kinderactiviteiten en een Boeren Boeldag. Het zijn slechts 
enkele van de ingrediënten van het Onstwedder Oogstfeest, dat op zaterdag 27 
augustus van 10.00 tot 17.00 uur plaatsvindt op het Evenemententerrein aan de 
Wessinghuizerweg in Onstwedde.

Het Oogstfeest is met jaarlijks duizenden 
bezoekers een van de grootste eendaagse 
evenementen van de regio. Bezoekers van 
het Oogstfeest doen een stap terug in de tijd. 
Onder meer dankzij demonstraties van vele 
authentieke agrarische ambachten, wanen 
zij zich even op het Groninger platteland in 
grootmoeders tijd. Dorsmachines scheiden 
het graan van het stro en van het tot meel 
verwerkte graan worden heerlijke broden 
gebakken in een authentieke veldoven. Ook 
zijn er volop spekdikken verkrijgbaar. Het 
Oogstfeest wordt om 10.00 uur officieel 
geopend door loco-burgemeester Ingrid 
Sterenborg van de gemeente Stadskanaal. 
 
Handambachten
Op het Oogstfeest zijn er diverse authentieke 
handambachten te beleven, zoals klompen 
maken, strodokken binden, stoelen matten, 
midwinterhoorns maken en smeden met 
een veldsmederij. In de houtzagerij worden 
dikke bomen verzaagd tot planken. De 
demonstraties worden verzorgd door de 
vrijwilligers van stichting Onstwedder 
Gaarv’n.
 
Boeren Boeldag
Tijdens de Groninger Boeren Boeldag komen 
zo’n veertig kavels onder de hamer. Geveild 
worden goederen die passen in de stijl van het 
Groninger boerenleven van tientallen jaren 
geleden, zoals huisraad, meubilair en antiek. 
De verkoop bij opbod door uitveiler Jan 
Johan ten Have vindt plaats ten overstaan van 

notaris Bergman uit Stadskanaal.  
De te veilen goederen zijn vanaf  13.00 uur 
te bezichtigen en de daadwerkelijke veiling 
begint om 13.30 uur. 
 
Schapen drijven 
Een spectaculair onderdeel van het 
Oogstfeest is het schapen drijven. Enkele 
subliem afgerichte bordercollies van 
Landgoedboerderij Oosterheerdt in Leek 
laten zien wat zij allemaal kunnen met een 
kleine kudde schapen.Het Onstwedder 
muziekduo Wim & Miranda geeft diverse 
optredens en een draaiorgel speelt vrolijke 
klanken.
 
Gratis kinderactiviteiten
Voor kinderen zijn er diverse activiteiten 
waaraan zij gratis mogen meedoen, onder 
meer een kinderbraderie, een springkussen 
en een draaimolen. Er zijn optredens van een 

poppenkasttheater en de kinderen mogen 
stokbroodjes bakken in een houtvuur en zelf  
springtouw maken bij de touwdraaierij. 
 
Oldtimershow
Een groot deel van het Evenemententerrein 
staat tijdens het Oogstfeest vol met oldtimers. 
Dat zijn alle deelnemers aan de oldtimershow 
van auto’s, tractoren, motoren, bromfietsen 
en vrachtwagens. Meer informatie over 
de aanmelding hiervoor en voorwaarden 
voor deelname is te vinden op www.
onstweddergaarvn.nl.
 
Gratis parkeren
Parkeren kan vlakbij de hoofdingang van het 

Evenemententerrein en is helemaal gratis. 
Voor mensen die minder goed ter been zijn, 
zijn er invalidenparkeerplaatsen direct bij 
de ingang. Vrijwilligers van de organisatie 
zorgen voor een ordentelijk verloop van de 
komende en gaande verkeersstroom. De 
parkeerplaatsen zijn gemakkelijk te vinden. 
Bestuurders kunnen de verwijsborden naar 
het Evenemententerrein volgen, die op vele 
plaatsen in de omgeving langs de weg staan. 
De entree voor het Oogstfeest bedraagt 4 
euro, kinderen tot en met 12 jaar mogen er 
gratis in. Kijk voor meer informatie op www.
onstweddergaarvn.nl.

Op het Oogstfeest zijn tientallen authentieke handambachten te zien, zoals klompen maken
(Foto: Jan Johan ten Have)

Verkoop van broden en spekdikken 
op vrijdag
De in een houtgestookte veldoven 
gebakken broden en spekdikken volgens 
grootmoeders recept worden altijd heel 
goed verkocht. Om iedereen de kans 
te geven om zonder entree te hoeven 
betalen broden of  spekdikken te kopen, 
begint al op vrijdag 26 augustus van 
13.00 tot 17.00 uur. Spekdikken en 
broden vooraf  bestellen, kan helaas niet.




