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Koesteegfeest 2022 wederom groot 
succes in Borger

Afgelopen zaterdagavond vond – na een pauze van 2 jaar – weer het zogenaamde 
Koesteegfeest plaats. Voor vele inwoners van Borger is dit een traditie waar de 
zomervakantie mee wordt afgesloten. Een gelegenheid om bij te praten met 
vrienden, buren en bekenden en een gezellig feest. Na een pauze van 2 jaar werd 
het feest afgelopen zaterdag wederom georganiseerd en er kwamen honderden 
mensen op af.

Het festijn werd voor de 25e keer georganiseerd door de bewoners van de Koesteeg. Zij 
zongen, onder begeleiding van de band “Checkmate” live een aantal nummers en het 
publiek werd van harte uitgenodigd om mee te zingen.

De avond werd gestart met enkele nummers door de band “Checkmate” waarna de 
bewoners van de Koesteeg hun liederen ten gehore brachten. De avond werd afgesloten 
met een gezellig feest, optredens van “Checkmate” en de zanger Danilo Wattez.

Als gevolg van de vele positieve reacties op het opnieuw organiseren van het festijn, het 
enthousiaste publiek en – niet in de laatste plaats – de zangers en zangeressen van de 
Koesteeg die na 2 jaar weer vol enthousiasme aan dit avontuur meededen, is besloten 
deze traditie in stand te houden. De 26e editie van het Koesteegfeest staat gepland voor 2 
september 2023.

D’Exels loterij: de uitslag
Op zondagmiddag 21 augustus zijn door notaris 
Veldkamp de winnende loten van de D’Exels loterij 
getrokken. 

Lees verder op pagina 17.

Komend weekend groot 
feest in Valthe
Het staat bij zeker de inwoners van Valthe altijd 
rood omcirkeld in de agenda. Het eerste weekend 
van september is het feest in Valthe, en dat zal dit 
jaar dus niet anders zijn. Valthe dompelt zich onder 
in feestgedruis op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 
september. 

Lees verder op pagina 20 en 21.

Discounter geeft versafdeling prominente plek in filiaal
Aldi in Borger gaat tijdelijk sluiten 
wegens aanpassing winkelformule
ALDI zet een volgende stap in het aanscherpen van de 
ANIKo (ALDI Nord Instore Konzept) formule. Bij deze 
optimalisatie van de winkel krijgen aardappelen, groente 
en fruit een prominente plek bij binnenkomst van het 
filiaal.

Het ontwikkelen van de 
winkelformule is een continu 

proces waarbij de behoefte 
van de klant centraal staat 
en waarbij processen voor 
medewerkers zo eenvoudig 
mogelijk worden gemaakt. 
Aardappelen, groenten 

en fruit gepositioneerd 
bij binnenkomst van de 
winkel. Het klinkt voor een 
supermarkt en voor de klant 
vanzelfsprekend, maar voor 
ALDI een mooie nieuwe stap 
binnen alle ontwikkelingen 
van de laatste jaren. De 
vestiging in Borger aan de 
Buinerstraat is gesloten van 
maandag 5 september tot en 
met donderdag 8 september.

Bijna 900 (!) deelnemers 
tweede Hunebed 
Highway Classic, MTB- en 
Wandeltochten
Een stralende zon, geen regen en nagenoeg geen 
wind. Kortom, hét ideale weer voor een leuke fiets- of  
wandeltocht. 

Lees verder op pagina 23.
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Contact
% Gemeente Borger-Odoorn

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

 @gemeenteBO

% Gemeentehuis 

Hoofdstraat 50, Exloo

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

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

% Afvalbrengpunt 

Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

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

Afval & oud papier

%

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
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%

Oproep: � etsen en 
kleding voor Oekraïners 
Voor de vluchtelingen uit Oekraïne die in 
onze gemeente worden opgevangen, zijn 
wij op zoek naar heren- en damesfi etsen. 
Normaal en kleiner formaat. Hebt 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.

Herfst- en winterkleding
Hebt u warme dames-/herenkleding 
voor de herfst en de winter over voor 
de Oekraïense vluchtelingen in onze 
gemeente? Dan kunt u dit naar de 
Ruilgoederenbank brengen. Het adres is 
Industrieweg 25 in Nieuw-Buinen.

Openingstijden
Maandag:  9.00-12.00 & 13.00-15.30 uur
Dinsdag:  gesloten
Woensdag:  13.00-15.30 uur
Donderdag: 9.00-12.00 & 13.00-15.30 uur
Vrijdag:  gesloten

’ 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 telefoon-
 nummer 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

%

WEEK 34
’ 26-08-2022, Intrekkingsbesluit verkeers-
 maatregelen in het 'Lofar' gebied in het 
 Hunzedal tussen Buinen en Exloo en de 
 Nieuwe Dijk nabij Exloo
’ 26-08-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Valthermond, Zuiderdiep 217, 
 het realiseren van een aanbouw
’ 26-08-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Valthermond, Musselweg 1, het 
 plaatsen van een caravan voor de duur van 
 een hal� aar
’ 26-08-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Buinerveen, gelegen achter 
 Hoofdkade 8 (kadastrale sectie P 710), het 
 kappen van dertien Populieren
’ 26-08-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Odoorn, Hoofdstraat 4, het 
 verbouwen en uitbreiden van de 
 tandartspraktijk
’ 25-08-2022, Buinerveen

 Hoofdstraat 1, Dorpspleinfeest Buinerveen 
(verleend 23/08)

’ 25-08-2022, kleine visvijver aan de Kijlstraat 
 en het Noorderdiep 33 (dorpshuis) te 
 2e Exloermond, het organiseren van het 
 Stratenmakersfestival (verleend 23/08)
’ 25-08-2022, Verkeersbesluit fysieke 
 afsluiting Rolstraat, Roelof Tuinstraat en 
 Dikke Turfstraat te Valthermond
’ 25-08-2022, Exloo
 weiland van recreatief Drentslandschap, 
 beleven kunstwerk Into Nature, 
 Z2022-009269 (verleend 19-08-2022)
’ 24-08-2022, Verlenging beslistermijn: 
 Borger, Graanspieker 8, het plaatsen van een 
 erfafscheiding middels gaashekwerk en 
 Hedera
’ 24-08-2022, Odoorn
 Boshof 1, Het organiseren van Oringer 
 Weekend (aanvraag)

’ 24-08-2022, Exloo
 weiland van recreatief Drentslandschap, 
 beleven kunstwerk Into Nature, 
 Z2022-009269 (aanvraag)
’ 24-08-2022, Drouwen
 Steenhopenweg 4, het organiseren van het 
 Buitenfestival op zondag 18 september, 
 Z2022-009987 (aanvraag)
’ 23-08-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Exloo, Oude Kampweg 5, het plaatsen van 
 een airco met buitenunit
’ 22-08-2022, Valthermond
 Noorderdiep 348, het organiseren van het 
 90-jarig bestaan van VV Valthermond 

(verleend 17-08-2022)
’ 22-08-2022, Valthe
 Brinkweg 6, het organiseren van de Hunebed 
 Highway Classic (verleend 18/08) $

’ Deze week wordt geen oud papier 
 opgehaald.  

’ Deze week (29 augustus – 2 september) 
 wordt de grijze container geleegd. 
 Volgende week (5 – 9 september) wordt 
 de groene container geleegd.

% www.borger-odoorn.nl/afval

%

Inloopavonden over afvalinzameling
Vanaf  1 januari 2023 verandert de 
afvalinzameling in onze gemeente. De 
grijze container wordt vanaf  dan één 
keer per zes weken geleegd. Dat is nu 
nog één keer per drie weken. In 2025 
willen wij de hoeveelheid restafval per 
inwoner hebben verminderd tot 30 kilo. 
Op dit moment heeft onze gemeente 
al het minste restafval van de provincie 
Drenthe! 

Wij begrijpen dat het wennen is dat uw 
grijze container straks minder vaak wordt 
geleegd. En dat uw container soms mis-
schien al eerder vol zit. Daarom gaan wij in 
de dorpskernen ondergrondse verzamelcon-

tainers plaatsen. Als u afval heeft dat niet 
meer in de grijze container past, dan kunt 
u dat kwijt in zo’n ondergrondse container. 
Hiervoor heeft u wel uw afvalpas nodig. 

Wilt u hier meer over weten? 
Kom dan naar één van de inloopavonden 
die wij organiseren.  Tijdens deze bijeen-
komsten willen wij met u in gesprek over 
een goede plek voor de verzamelcontainer 
in uw dorp of  buurt. Ook kunt u ons dan 
vragen stellen over de veranderingen in de 
afvalinzameling. Namens de gemeente zijn 
wethouder Jeroen Hartsuiker en beleids-
medewerkers aanwezig. U kunt vrij inlopen 
tussen 18.30 en 20.30 uur. 

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

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

Wegwerkzaamheden
’ Buinen: Eilandenweg | tot eind 
 september | nieuwe bestrating en 
 afwerking berm | weg voor doorgaand 
 verkeer gestremd, omleiding via Gorenweg

- Eeserveen: Kanaalstraat | start maandag 
 29 augustus t/m medio november | 
 nieuwe bestrating, afwijkende kleur op 
 kruising met Bosweg | weg voor 
 doorgaand verkeer gestremd, omleiding

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

Volgende week leest u in de Week in Week uit meer over de veranderingen in de 
afvalinzameling. Houd ook www.borger-odoorn.nl/afval in de gaten.

Waar en wanneer? 

Datum Locatie Tijdstip 

Dinsdag  26 september Kerkzaal in Borger 18.30-20.30 uur 

Dinsdag  20 september MFA Nieuw-Buinen 18.30-20.30 uur 

Maandag  26 september MFA Valthermond 18.30-20.30 uur 

Dinsdag  27 september  Dorpshuis Valthe 18.30-20.30 uur 
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

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

Gaat u verhuizen binnen 
de gemeente? Kijk op 

www.borger-odoorn.nl/verhuizen

Doe een melding
Schade aan weg, lantaarnpaal, riool of groen? Afval niet opgehaald
of last van zwerfvuil of plaagdieren? Meld het bij de gemeente!

Kijk op www.borger-odoorn.nl/melding
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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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‘Ik heb alleen maar positieve reacties gehad’
Liefst 1400 bezoekers zomerfair 
“De Tuinkamer’’ in Valthermond

Atelier De Tuinkamer organiseerde afgelopen zondag voor de derde keer een fair, een 
zomerfair dit keer. Liefst 1400 bezoekers wisten de weg naar het Zuiderdiep 478 in 
Valthermond te vinden. ‘Een geweldig aantal’, zegt Monique Westra. ‘Vorig jaar trok 
de zomerfair nog 800 mensen, nu is dus bijna sprake van een verdubbeling. Zowel 
bezoekers als ook de standhouders toonden zich buitengewoon tevreden. Ik heb 
alleen maar positieve reacties gehad.

Westra had de zaakjes dan ook uitstekend 
voor elkaar. Zo waren er dit jaar liefst 
55 kramen, duidelijk meer dan tijdens de 
vorige zomerfair. Ook aan de aankleding 
en inrichting had ze tijd, zorg en aandacht 
besteed. De zomerfair was een waar paradijs 
voor mensen die op zoek waren naar huis- 
en tuindecoratie, planten, sieraden en ook 
schilderijen. Bovendien was er ook aan 

de inwendige mens gedacht met soepen, 
cupcakes en broodjes. ‘Het was ook gewoon 
heel erg gezellig’, zegt Monique, die belooft 
dat er rond de kerstdagen (11 december) 
opnieuw een fair gehouden zal worden. 
Bovendien zal ook volgend jaar augustus 
opnieuw een zomerfair georganiseerd 
worden. Voor de liefhebbers iets om nu al 
naar uit te kijken!

‘Lekkere maaltijd en goede gesprekken’
Dorpsbarbecue in 2e Exloërmond

Bij het dorpshuis in 2e Exloërmond werd afgelopen zaterdag de altijd gezellige 
dorpsbarbecue gehouden.

‘Het aantal deelnemers had best wat groter 
mogen zijn, maar de mensen die er wel 
waren hebben duidelijk genoten van een 
lekkere maaltijd en de goede gesprekken aan 
tafel’, zegt Henk Jongsma. De barbecue kon 
meteen ook gezien worden als de start van 
de activiteiten van het dorpshuis. Zo begint 
dorpskoor ‘Joy’ op donderdag 1 september 
om 19.30 uur weer met de activiteiten en 

de hobby naaigroep start op 5 september 
(10.00 uur).  Line-dansen met ‘Kyle’s Posse’ 
begint op 6 september weer, vanaf  19.30 
uur.  Bovendien kan elke donderdagochtend 
(10.00 uur) weer koffie gedronken worden 
bij ‘Met Elkaor’. ‘Bij al die activiteiten hopen 
we natuurlijk zoveel mogelijk mensen te 
begroeten’, besluit Jongsma.

Inzamelingsactie in 
Albert Heijn in Borger 
en Stadskanaal voor de 
Voedselbank
 
t/m Zaterdag 3 september houdt de Voedselbank 
Zuidoost Drenthe, afdeling Borger-Odoorn een 
inzamelingsactie in de Albert Heijn in Borger en in 
Stadskanaal.

Op vrijdag 2 september tussen 9.30 uur en 18.00 uur zullen 
enkele vrijwilligers van de Voedselbank uw gedoneerde 
producten graag in ontvangst nemen.

Bij de ingang van de winkel ontvangt u een 
boodschappenbriefje met daarop de artikelen die we graag 
willen ontvangen.

Het thema is "Op een lege maag kun je niet leren". Deze 
actie wordt door het hele land gehouden. Zien we u op 2 
september ook?

Circus in Gieterveen
Aanstaande zaterdag is er circus op de speelweide in 
Gieterveen. Circus Salto geeft er een mooie voorstelling 
voor de gehele familie. Gratis tickets voor dit evenement 
zijn verkrijgbaar bij Amoi of  op Veenakkers 7 (bij 
Koopman) in het dorp.

Het is niet alleen leuk voor de kinderen maar natuurlijk ook 
voor het hele gezin en familie. Het circus begint om 13.00 
uur op de speelweide. Wenst u meer informatie belt u dan 
even met 06 28 97 12 45.
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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: www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang 
Westeresstraat): Meer info op:  
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 4 september 2022: Samen-
komst in Kerk van Annerveenschek-
anaal ‘Heerencompagnie’, Greveling 
117 - 119, Annerveenschekanaal.
Inloop met koffie vanaf  10.00 uur
Aanvang 10.30 uur 

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
Mevr. A.P. de Kruijf.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
ds. Middeljans.

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

Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn
Zondag 11 september, aanvang 10.00 
uur. Voorganger: Ds. Menso Rappoldt
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: 
Kandidaat Schraal.

Valthe
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. A. van Elten, Hoeksteen, gezam. 
met Ter Apel en Nw-Weerdinge/
Roswinkel.

Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.0 uur:
Leendert Post.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. A. van Elten, Hoeksteen, gezam. 
met Ter Apel en Nw-Weerdinge/
Roswinkel.

Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:  
ds. K. Jonker.
R.K. Statie Gieten.

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Zondag 4 sept. 9.30 uur, 
Eucharistieviering, celebr. pastoor 
J.E.B. Deuling. Woensdag 7 sept. 9.00 
uur, Eucharistieviering, celebr. pastoor 
J.E.B. Deuling.

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

Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal 
Noord, Dienst 10.00 uur,  
ds. Wolter Greven. Handelstraat 8 
Stadskanaal. Te volgen via livestream 
onder baptistenstadskanaal.
Oosterkadekerk, Zondagochtend om 
9.30 u. ds. B. van Werven uit Diever.
Zondagavond om 19.00u.  
ds. N. Noorlander uit Onstwedde.

Voor het Regiodeal project digitalisering vrijetijdseconomie in Zuidoost Drenthe en
Hardenberg worden deze lokale digitaliseringsbedrijven gezocht. Dus is jouw bedrijf actief

op het gebied van bijvoorbeeld webdevelopment, online marketing, VR of AR,
robotisering of andere digitaliseringdiensten? 

 
Stuur dan voor 12 september 2022 een mailtje naar digitalisering@zuidenoostdrenthe.nl

met de bedrijfsnaam + korte dienstenomschrijving. Het wordt opgenomen in het 
online overzicht. Via onze kanalen binnenkort meer informatie!

BIEDT JOUW BEDRIJF DIENSTEN OF PRODUCTEN
OP HET GEBIED VAN DIGITALISERING AAN VOOR

DE TOERISTISCHE MARKT? DAN IS DIT EEN KANS! 

Meld je dan snel aan als leverancier en krijg daarmee
gratis zichtbaarheid bij potentiële klanten.  

Geslaagde Spelweek 2022 in Valthe

De Spelweek in Valthe is de laatste dagen van de schoolvakantie is 
alweer een echt begrip aan het worden, op de vertrouwde plek bij de 
hunebedden De Valther Tweeling. Een groep van 67 kinderen van de 
basisschoolleeftijd heeft zich drie dagen lang uitstekend vermaakt.

Met het thema Circus hebben de 
kinderen op de eerste dag fantastische 
circustenten gemaakt van oude pallets 
en doeken. Uiteraard ook daarna 
voorzien van een mooi likje verf.

De tweede dag stond in het teken 
van spellen en speuren. De jongste 
kinderen hebben na het goed 

afronden van een speurtocht zich uit 
kunnen leven op het springkussen. De 
oudere kinderen hebben zich fanatiek 
bezig gehouden met levend Stratego 
en natuurlijk op de stormbaan. Ook 
de opblaas-clown-toren is veelvuldig 
gebruikt. Afsluitend heeft iedereen 
kunnen genieten van patat en snacks.

De derde en laatste dag is snel gestart 
met zelf  broodbakken zodat daarna 
de volle aandacht bij de goochelaar 
kon zijn. Aan het eind van de ochtend 
heeft iedereen weer geholpen met het 
opruimen van alle hutten en zijn alle 
kinderen tevreden naar huis gegaan.

De Spelweek commissie kijkt terug 
op geslaagde dagen en wil alle 
vrijwilligers en sponsoren bedanken 
voor hun inbreng.

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



6 Dinsdag 30 augustus 2022



7 Dinsdag 30 augustus 2022

Mooie opbrengst flessenactie 
ijsvereniging De Zietak in Odoorn
IJsvereniging De Zietak in Odoorn organiseerde een statiegeldflessenactie ism 
COOP in Odoorn. De actie bracht maar liefst € 1109 op. 

De vereniging is bezig om geld in te zamelen om nieuwe lichtmasten rondom de ijsbaan 
te kunnen realiseren. De ijsvereniging bedankt de COOP en iedereen die statiegeldflessen 
heeft ingeleverd.

Filmavond met The Duke in bibliotheek 
Odoorn
 
Op donderdagavond 22 september wordt er weer een mooie film gedraaid in de 
bibliotheek in Odoorn, dit keer de nieuwe film The Duke met o.a. Helen Mirren. 

In ‘The Duke’ vertelt Roger Michell het waargebeurde verhaal van een van de gekste 
kunstroven van de vorige eeuw. De 60-jarige taxichauffeur Kempton Bunton is 
verontwaardigd over het feit dat het museum 160.000 dollar  betaalde voor een schilderij 
van de
beroemde Spaanse schilder F. Goya. Hij besluit het portret van de Duke of  Wellington 
te stelen en heeft al een goed doel in gedachten voor het losgeld, dat hij eist. Een 
oprechte, heerlijke komedie van het type waarin de Britten al decennia uitblinken en nog 
waargebeurd ook. 

De avond begint om 19.30 uur en na afloop is er mogelijkheid tot napraten.  Entree  
€ 10,00 voor niet bibliotheekleden en € 8,00 voor bibliotheekleden. Dat alles inclusief  
koffie/thee.

Musicalgroep Odoorn zoekt nieuwe 
leden
Sinds de coronatijd achter de rug is, is musicalgroep Odoorn aan het groeien. 
Zowel de grootte van de groep als het repertoire is uitgebreid. Momenteel zijn de 
repetities in volle gang en wordt er naar nieuwe optredens toe gewerkt. Graag zou 
de groep nog iets meer willen groeien in ledenaantal om leuke musicalproducties 
te kunnen maken. Dus heb je zin om te zingen en acteren, meld je dan aan!

Wat vragen we van je? Je dient elke woensdagavond beschikbaar te zijn voor de repetitie. 
Voor optredens wordt af  en toe een extra repetitie ingelast. Daarnaast is van belang  
dat je houdt van gezelligheid, van af  en toe iets leuks ondernemen met de groep en 
dat je bereid bent om soms iets extra’s te doen, zoals helpen met het opbouwen of  
afbreken van het decor, het uitzoeken van kleding of  het uitvoeren van pr-activiteiten. 
Voor het lidmaatschap wordt een kleine bijdrage gevraagd. Heb je zin om deel uit te 
maken van deze gezellige groep? Laat het weten via Facebook, telefoon (06-29015121), 
mail (info@musicalgroepodoorn.nl), of  het contactformulier op onze website (www.
musicalgroepodoorn.nl). Dan nemen we contact met je op.

Hallo, bent U daar allemaal weer, Vrouwen 
van Gisteren, van Nu en van Morgen?
Vrouwen van Nu Odoorn
Ook wij gaan weer vol enthousiasme van start voor het nieuwe seizoen 2022/2023. 
We kunnen gelukkig weer. De eerste bijeenkomst is al op 12 september. Het 
bestuur heeft een spannend programma samengesteld, en de commissies met 
nieuwe commissieleden ondersteund door de “oude garde” gaan weer volop aan 
de gang. Het Klankholt is ons nieuwe onderkomen, even wennen, iets verder weg, 
maar zonder meer ook heel goed.

Een paar commissies voor u uitgelicht: Op Tjak. Door het hele jaar heen organiseren ze 
allerlei activiteiten, dichtbij of  wat verder weg. De Agrarische commissie organiseert de 
Agrarische dagen, altijd ergens anders, immens populair, altijd volgeboekt, heel leerzaam. 
Met de Dinerclub gaan we uit eten, voor iedereen leuk om elkaar te leren kennen, maar 
zeker voor mensen die alleen zijn. Bios samen naar de film, als er een goede film draait.

Het zou leuk zijn als u een keer bij ons kijken, altijd welkom en we praten u graag bij. 
Voor meer informatie kunt u bellen met secretaris Catrien Keidel 0591 – 51 35 22.

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

Interkerkelijke 
Openluchtdienst in Borger
a.s. zondag 4 september vindt de laatste openluchtdienst 
plaats in het openluchttheater “De Speulkoel” in Borger 
aanvang 10.00 uur.

In deze dienst gaat ds. T. 
van ‘t Hof  voor en is er 
medewerking van het combo 
pg Borger en wordt de 
samenzang ondersteund door 
een aantal zangers.

Bij slechtweer wordt er 
uitgeweken naar de Goede 
Herder Kerk Hoofdstraat 9 
in Borger.

We willen u allen graag 
van harte uitnodigen en 
hopen op een mooie dienst. 
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!!!

Open repetitie op maandagavond 5 september a.s.
Laudate Vocalis in Borger nodigt aspirant koorleden uit
Het Christelijk Gemengd Koor 
Laudate Vocalis uit Borger telt 
momenteel uit 24 leden, waarvan 
10 sopranen, 6 alten, 5 tenoren en 3 
bassen. Op de foto zie je een deel 
van het koor aan het oefenen. Het 
koor staat sinds kort onder leiding 
van de nieuwe, jonge, enthousiaste 
en kundige dirigent Thysia Betting-
Slagter. Het koor zingt muziek van 
verschillende componisten, zoals 
Mendelssohn, Bach, Mozart en 
Vivaldi. Momenteel studeren we het 
Sancta Maria van Mozart.

Het koor gaat in het voorjaar van 
2023 een concert verzorgen en op 
zaterdag 12 november 2022 zingen 
tijdens het korenfestival in Borger. Wij 
kunnen nieuwe leden gebruiken en 

zoeken zangers en zangeressen die van 
koormuziek houden. Daarom houdt het 
koor op maandagavond 5 september a.s. 
van 20-22 uur een open repetitie in de 
Goede Herderkerk te Borger.  
Hou je van zingen in een koor?  

Dan ben je van harte welkom om 
te kijken, te luisteren of  mee te 
zingen!  Informatie 0599 – 51 23 62, 
laudatevocalis@gmail.com of  
www.laudatevocalis.nl.

Kinderen genieten volop tijdens de 15e Spelweek in 
Buinerveen

Vorige week woensdagmiddag werd het startschot gegeven voor de 15e 
spelweek in Buinerveen. Omdat het de 15e keer was en er voor het eerst in 
twee jaar weer een spelweek mogelijk was werd er feestelijk begonnen met 
het eten van taart. Dit jaar deden er 65 kinderen mee aan de leukste week 
van de zomervakantie.

De organisatie had dit jaar weer een 
ontzettend leuk programma voor alle 
deelnemende kinderen bedacht, zo 
werden de jongsten woensdagmiddag 

op pad gestuurd met een feesttoeter en 
kregen ze als opdracht mee om deze 
ergens in het dorp te ruilen voor iets 
groters. Door steeds weer op een ander 

adres te ruilen was het de bedoeling 
om uiteindelijk met iets groots terug te 
komen. Donderdag gingen de oudste 
kinderen suppen in Gasselternijveen 
en vrijdag was traditiegetrouw de dag 
van de grote stormbaan. “Dit jaar was 
die baan maar liefst 57 meter lang”, 
vertelt Laura Hospers, zij is samen met 
nog 4 dames verantwoordelijk voor 
de organisatie van de spelweek. “en 
daarbij hadden we natuurlijk ook nog de 
buikschuifbaan.

Overigens hadden we dit niet allemaal 
alleen voor elkaar gekregen hoor, 
we zijn onze mannen en alle andere 
vrijwilligers daarom erg dankbaar voor 
alle hulp die we kregen.”

Vrijdagavond mochten de oudste 
kinderen blijven ‘logeren’ in de feesttent 
bij de voetbalvereniging en al met al was 
het weer een zeer geslaagde spelweek, 
zowel de kinderen als de vrijwilligers 
gingen zaterdagmorgen tevreden maar 
toch ietwat vermoeid weer naar huis. 
Gelukkig kon er zondag nog worden 
uitgerust voordat het maandagmorgen 
weer tijd voor de eerste schooldag van 
dit schooljaar was. (Week in Week uit / 
Miranda Wolters)

Dorpshuis Exloo 
organiseert rommelmarkt
Op zondag 11 september organiseert het dorpshuis 
Exloo een rommelmarkt, waarvan de baten geheel voor 
ons dorpshuis zijn. We beginnen om 10.00 uur met de 
verkoop en sluiten om 15.00 uur. (Of  zoveel vroeger als 
alles verkocht is). Ook is er een  Rad van Fortuin met 
leuke prijsjes.

Entree is € 1,- waarvoor u 
een bekertje koffie of  thee 
kunt verkrijgen. Hiervoor 
hebben we een gezellig terras 
ingericht. De locatie is bij/in 
ons dorpshuis, Hoofdstraat 

58a 7875 AD in Exloo.

Voor vragen kunt u 
Roelf  Begeman benaderen 
via 06 – 30 71 77 90 of  via 
info@dorpshuisexloo.nl

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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Bridgecursus voor beginners
start in september
Bridgeclub Borger organiseert wederom een beginnerscursus bridge 
in 12 lessen vanaf  13 september. In de week van 11 september start de 
beginnerscursus. De cursus van 12 lessen wordt wekelijks gegeven van 
19.15 – 21.45 uur in het MFA Hunzehuys te Borger.

De eerste 4 lessen zijn op dinsdagavond en daarna zijn de lessen op 
woensdagavond. Herman Scheltinga, gediplomeerde bridgedocent, van de 
Nederlandse Bridgebond,verzorgt de lessen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Sjef  Heeren 
van Bridgeclub Borger, (06-51526770) of  bij de docent 06-16802713 
en op https://13023.bridge.nl

Studio DanS: De cursussen Stijldansen met Salsa 
beginnen weer in Gieten!
Vanaf  woensdag 14 september en 
zondag 18 september starten de 
nieuwe cursussen Stijldansen met 
Salsa. Van Veendam tot Borger en 
van Assen tot Stadskanaal. Als je 
wilt stijldansen, moet je bij Studio 
DanS in Gieten zijn! Gieten bevindt 
precies in het hart van dit genoemde 
gebied en is in ruim een kwartier te 
bereiken.

En stijldansen heeft hét weer. Het 
is een activiteit die je samen met je 
partner doet en goed is voor lijf  en 
leden. Voor sommigen is het nieuw en 
voor anderen iets wat ze ooit hebben 
gedaan toen ze 16 waren. Maar voor 
iedereen is er één grote overeenkomst: 
plezier! En in tegenstelling tot wat 
iedereen denkt, is leren stijldansen voor 
iedereen bereikbaar. Je bent in de goede 
handen van internationaal gediplomeerd 
dansleraar Jerry Vredenborg.

In deze cursus leer je allerlei dansen, 
zowel Ballroom- als Latin dansen. 
Dit zijn de Engelse Wals, Tango en 

Quickstep. De Latin dansen zijn de 
Cha Cha Cha, Rumba en Salsa. Je kunt 
in deze stijldanscursussen instappen 
op meerdere niveaus, beginners en 
gevorderden.

Weet je niet zeker of  stijldansen wat 
voor jullie is, bij Studio Dans is er de 
gelegenheid om een gratis proefles te 
nemen Kijk hiervoor op  
www.studiodans.nl

Foto: Silvio Barbosa

De Bellingas brachten een bezoek aan Borger
Het lijkt een gewoon gezin dat een hapje gaat eten op het terras van 
Hunebedcity in Borger. Maar dit is geen gewoon gezin. Langswandelend 
publiek van de markt blijft verbaasd staan. Zijn jullie het echt?

Moeder Bellinga (Fara) is dit gewend en 
verzekert de verbouwereerde mensen 
dat ze het goed hebben gezien. Ze 
mogen gerust een foto nemen en ook 
handtekeningen worden veelvuldig 
uitgedeeld. De familie Bellinga is een 
bekende vlogfamilie. Zij zijn verkozen 
tot beste vloggers van het jaar met 

hun vlog op Youtube. Hun film “Huis 
op stelten” draait momenteel in de 
bioscoop. En eerder speelde zoon Luan 
ook al mee in de film van De Club 
van Sinterklaas.Echte BNers dus. Op 
bellinga.tv is het bezoek aan Borger 
vrijdag a.s. terug te zien.

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36
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MERCEDES-BENZ A-KLASSE 200 Advantage 
Automaat Navi/Clima
Augustus 2018 - Grijs metallic 
Half leder - Benzine - Automaat 
22.062 km - Nieuwprijs: €40.340,-

PRIJS

€
 29.999,-

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

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

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

€
 24.999,- 

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

€
 11.999,- 

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

PRIJS

€
 27.399,- 

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

€
 23.999,- 

OPEL GRANDLAND X 1.2 T Inno-
vation navi/clima/18”LM
Juli 2019 - Donker grijs - Half leder 
Benzine - Handgeschakeld
43.574 km - Nieuwprijs: €37.620,-

PRIJS

€
 30.999,- 

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

PRIJS

€
 17.999,- 

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

PRIJS

€
 14.999,- 

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

€
 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

€
 9.899,- 

VOLKSWAGEN UP! 1.0 BMT move 
up! airco
Augustus 2017 - Wit - Stof - Benzine
Handgeschaked - 52.984 km
Nieuwprijs: €14.550,-

PRIJS

€
 32.999,- 

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

€
 13.999,- 

NISSAN MICRA 0.9 IG-T  
N-Connecta navi/clima/16”LM
Juli 2018 - Zilver metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld
31.212 km - Nieuwprijs: €21.340,-

PRIJS

€
 13.999,- 

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

€
 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

€
 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

€
 23.999,- 

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

WORDT

VERWACHT
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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

Challenge jezelf op 
Golfpark Exloo!
 
Op zaterdag 3 september zijn alle inwoners van Exloo 
en de Boermastreek  – volwassenen én jeugd - van 
harte welkom op Golfpark Exloo om kennis te maken 
met de golfsport en met de club. Tussen 14.00 en 16.00 
uur verzorgen PGA-golfprofessionals en instructeurs 
diverse clinics. Bezoekers kunnen op de driving range 
hun swing oefenen en leren chippen en putten op 
de chipping & putting area. Na het oefenen worden 
een paar echte holes gespeeld, zodat de golfervaring 
compleet is. Als klap op de vuurpijl vallen er ook 
nog prijzen te winnen bij de Golfchallenge. Een snel 
en uitdagend spel, waarbij de deelnemers proberen 
golfballen door op afstand geplaatste ringen te spelen. 

Aanmelden voor de 
gratis golfmiddag 
op zaterdag 3 
september kan 
via onze site, 
scan de QR-
code!  Spontaan 
langskomen op 
de dag zelf  mag 
ook. 

Golfpark Exloo 
is wellicht nog 
een onbekende 
buurman, maar zeker de 
moeite waard om te leren 
kennen. Het golfpark 
beschikt over een parkachtige, 
uitdagende 18-holes golfbaan 
met mooie vergezichten en is 
technisch aantrekkelijk voor 
golfers van elk spelniveau. 
Er zijn uitstekende (oefen)
faciliteiten, waaronder een 
verlichte driving range, een 

gezellig restaurant 
met mooi terras en 
een golfschool waar 
PGA-professionals 

diverse soorten 
lessen en clinics 
verzorgen. In 
het clubhuis zijn 
kleedkamers 
met douches en 
er is een kleine 
golfshop waar 
ook een golfset, 
buggy of  trolley 

gehuurd kan worden. Kom 
kijken en maak kennis met 
Golfpark Exloo: de plek waar 
golf  en gezelligheid samen 
komen! 

N.B. Deze dag is mede 
mogelijk gemaakt door 
een subsidie van het 
Gebiedsfonds Zonnepark 
Exloosche Landen.

Broncode brengt zeven generaties voorouders in beeld
Iedereen welkom tijdens grote bijeenkomst op zondag 
4 september in het landschap tussen Buinen en Borger  
BRONCODE (deze menigte maakte 
mij) van kunstenaar Sieger Baljon 
(Groningen, 1981) is al enige tijd te 
bezichtigen in het landschap tussen 
Buinen en Exloo. In de aanloop 
naar de grote (inter)nationale 
buitententoonstelling Into Nature 
- Time Horizons in de zomer van 
2023, is BRONCODE nog t/m 24 
september te zien als onderdeel 
van het doorlopende programma. 
Om het kunstwerk ook in 
gezamenlijkheid te kunnen beleven 
zijn zoveel mogelijk deelnemers 
uitgenodigd. Aanstaande zondag 4 
september tussen 14.00 en 17.00 uur 
is publiek van harte welkom om deel 
te nemen aan de grote opstelling van 
BRONCODE met zoveel mogelijk generaties. 

BRONCODE (deze menigte maakte 
mij)
Ieder van ons staat middenin een 
cirkel van voorouders, bekend of  
onbekend. Aan onze linkerschouder 
onze moeder, aan onze rechterschouder 
onze vader. Ze staan in kringen 
om ons heen: twee ouders, vier 
grootouders, acht overgrootouders, 
zestien betovergrootouders, 32 
oudouders, 64 oudgrootouders, 
128 oudovergrootouders, samen 
254 voorouders tot in de zevende 
generatie. De installatie BRONCODE 
(deze menigte maakte mij) van Sieger 
Baljon verbeeldt deze 254 posities 
letterlijk in een grote cirkelvorm waar 
je in kunt stappen. Het werk is als 
het ware een kruising tussen kompas 
en tijdmachine, die onze afkomst en 
onze toekomst helpt visualiseren. Je 
wordt hier als bezoeker bij geholpen 

door een inspirerende tekst. Kom 4 
september naar ons toe, zoom uit in 
de tijd en wandel rond in de menigte 
van zeven generaties voorouders, of  
kantel je perspectief  en kijk zeven 
potentiële toekomstige generaties in de 
ogen. Kan dit ons bevrijden van ons 
kortetermijndenken en ons leren goede 
voorouders te zijn voor de toekomstige 
generaties?

Praktische informatie 4 september
Op zondag 4 september tussen 14.00 en 
17.00 uur is publiek van harte welkom 
om deel te nemen aan de opstelling 
van BRONCODE met zoveel mogelijk 
generaties. BRONCODE duurt 
een half  uur en ieder half  uur start 
BRONCODE met een nieuwe groep. 
Om 14:00 uur is het openingsmoment 
met een korte introductie door Hilde 
de Bruijn, artistiek leider van Into 

Nature. De ervaring bestaat uit een 
geluidswandeling die je inleidt in de 
wereld van de broncode. 

Op de locatie helpen de medewerkers 
van Into Nature je op weg en je kan de 
link bij het informatiebord scannen. 
Neem ook je oordopjes en een 
opgeladen mobiele telefoon mee voor 
een complete ervaring. Er is ruimte om 
kennis te maken en na te praten met 
de kunstenaar tijdens een kopje thee, 
koffie, of  fris met wat lekkers. Kom bij 
voorkeur op de fiets. Toegang is gratis. 

Meer informatie is te vinden op www.
intonature.net. Dit kunstwerk is 
onderdeel van een nieuw programma 
van Into Nature om noordelijk talent 
een podium te geven en is mede 
mogelijk gemaakt door gemeente 
Borger-Odoorn, provincie Drenthe en 
We The North.

Zaterdag 3 september 
Pauzedag in Eesergroen

Zin in een Pauzedag speciaal voor jou, op een mooie 
locatie in Eesergroen?

De kracht van een pauze is 
enorm en onderschat! Het 
laadt je op en geeft je frisse 
moed. Deze retraitedag 
wordt er voor je gezorgd. De 
ontspanning en creativiteit 
worden vriendelijk uit de 
kast gekieteld in een mix 
van yinyoga, bijzondere 
workshops en lekker eten.
Tijd: 10.00 - 17.00 uur. 

Investering: € 99,-. De dag 
is zo samengesteld, dat jij 
sowieso aan het einde met 
een ferme glimlach naar huis 
gaat. 

Nieuwsgierig? Kijk op  
www.lamojo.nl of  bel met 
Joan Niebuur: 06 – 34 93 
13 29.

Op 17 september,
in de kerk van Odoorn:
2 Voudt met hun 
programma:  jong belegen! 
Aanvang 20.00 uur
Met een frisse 
blik en een flinke 
dosis humor 
bespreekt en 
bezingt het 
kleinkunst duo 
2VOUDT in 
het programma 
“JONG 
BELEGEN” 
hun visie op 
ouder worden en 
vooral op jong 
blijven. 

Menigeen denkt immers, 
zo zijn toch echt de feiten, 
vijfenzestigplussers doen, 
vooral aan tijd verslijten. In 
hun programma proberen 
de heren van 2VOUDT deze 
misvatting enigszins recht te 
zetten. Of  dit gaat lukken? 

Dat blijkt natuurlijk 
pas na de voorstelling. 
Rob Wilhelm en 
Eddie Zinnemers 
gaan in ieder geval 

hun best doen u een prettige, 
humorvolle avond te 
bezorgen. 
Graag tot 17 september. 
Kerk open: 19.30 uur. 
Entree: € 10,00 per persoon. 
Kaarten in voorverkoop bij 
SIMA Odoorn.

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

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

Persbericht voor
Week in Week uit?

Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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Wij willen jullie hartelijk bedanken

voor de lieve en troostende woorden

en prachtige kaarten die wij hebben

ontvangen na het overlijden van 

mijn lieve man, onze pap en opa

Karl Edens

  Anneke

  Kinderen en 

  kleinkinderen

Augustus, 2022.

Verdrietig nemen wij afscheid 

van onze buurvrouw en goede vriendin

              

Trientje Boer van der Vlag
Zus

                             

Annie Brouwer

Janny van Rossum

Rika en Roelof Jansen

Johanna Eggens en Henk Seubring

Rieky en Tinus Zinger

Sijbrand Bos

Gerda en Jans Kral

’t Brinkhoes, Borger - 27 Augustus 2022.

Familieberichten
kunt u inleveren

tot maandagmiddag 
14.00 uur bij de Bruna

in Borger.

De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Samen met ons hebben veel mensen stilgestaan 
bij het overlijden van onze lieve moeder, oma en 
omi

Maria Helena Bosma-Ottens
Marie

Wij zijn intens dankbaar voor alle belangstelling 
en medeleven in haar laatste levensfase en 
rondom haar overlijden.

Roelof en Betty
Ria en Roelof
Marjan en Melle
Klein- en achterkleinkinderen

Musselkanaal, augustus 2022

Alzheimer Café opent in 
Borger-Odoorn
In september start in gemeente Borger-Odoorn het 
Alzheimer Café. Een Alzheimer Café is een plek 
om lotgenoten te ontmoeten en biedt informatie, 
gezelligheid en verrassende ontmoetingen. De 
bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met dementie 
of  geheugenproblemen, hun naasten, mantelzorgers en 
belangstellenden.

Elke eerste woensdag van de maand wordt het Alzheimer 
Café georganiseerd in het dorpshuis in Exloo aan de 
Hoofdstraat 58A.

Opening door wethouder Huijing
De diagnose dementie is zeer ingrijpend en roept veel 
emoties en vragen op. Dan kan het helpen om ervaringen uit 
te wisselen, lotgenoten te ontmoeten en van elkaar te leren. 
Op woensdag 7 september vindt om 19.30 uur de officiële 
opening plaats door wethouder Ankie Huijing.

Elke keer een ander thema
Elke bijeenkomst heeft een ander thema. In september is dat 
‘Dementie en de rol van de mantelzorger’. In de maanden 
daarna zijn de thema’s: Dementie of  de mens?,  Dementie en 
bewegen en ‘Wat doet de casemanager dementie?.

De bijeenkomsten zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop is 
vanaf  19.00 uur. De toegang is gratis en aanmelden vooraf  is 
niet nodig.

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

Ben je zorgprofessional? Dan graag vooraf  checken bij Petra 
van den Bosch of  er plek is om het café bij te wonen.

a.s. Zaterdag 3 september van 
11.00-14.00 uur
Bewoners van de Dingspil 
in Borger organiseren een 
opritverkoop
De bewoners van Dingspil in Borger houden zaterdag 3 
september van 11.00-14.00 uur een opritverkoop.

Veel bewoners bieden hierbij hun eigen tweedehands spullen 
te koop aan. Dus kom voor kleding, boeken, spelletjes, 
huisraad en leuke hebbedingetjes a.s zaterdag gezellig naar 
onze straat: Dingspil in Borger.

Rekenkamercommissie 
Borger-Odoorn onderzoekt 
rol gemeente in 
ontwikkeling van recreatie 
en toerismesector
 
De rekenkamercommissie van de gemeente Borger-
Odoorn onderzoekt de rol van de gemeente in de 
ontwikkeling en de versterking van de recreatie en 
toerismesector. De rekenkamercommissie kijkt daarbij 
ook naar in welke mate inwoners profiteren van het 
gevoerde beleid.
 
De vrijetijdssector in de gemeente Borger-Odoorn is van 
groot belang voor inwoners en bedrijven. De miljoen 
overnachtingen op jaarbasis, brengen ook ruim een miljoen 
euro aan toeristenbelasting met zich mee. Het huidige 
beleid rondom recreatie en toerisme stamt uit 2017. 
Onderzoeker en begeleider van dit onderzoek vanuit de 

Rekenkamercommissie, Rosan Kuipers: ,,Met het onderzoek 
willen we de gemeenteraad handvatten geven bij het 
formuleren van nieuw beleid. We onderzoeken niet alleen 
hoe het beleid zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en 
hoe inwoners daarvan hebben geprofiteerd, we kijken ook 
naar ontwikkelingen die de komende jaren op de gemeente af  
komen.”

De rekenkamercommissie verwacht in juni 2023 de 
gemeenteraad te informeren over de resultaten van het 
onderzoek.
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Foto’s: Herman van Oost
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D’Exels loterij: de uitslag
Op zondagmiddag 21 augustus zijn door notaris Veldkamp de winnende loten van de 
D’Exels loterij getrokken. Er waren maar liefst 34 prijzen beschikbaar gesteld door 
diverse ondernemers uit Exloo. Echt geweldig! Dank voor jullie support!

De winnaars worden allen telefonisch op 
de hoogte gebracht van hun gewonnen 
prijs. Vanwege vakantie is dit is nog niet bij 
iedereen gelukt, maar dat gaan we zo snel 
mogelijk in orde maken. Zorg dat je het

winnende lot als bewijs kunt overhandigen. 
Hierbij de uitslag (om reden van privacy 
worden de namen van de winnaars niet 
gepubliceerd.)

 
Prijzen Aangeboden door Lotnr
Rijkelijk gevulde doos met lekkernijen Landwinkel Exloo 392
Excursie voor 2 personen t.w.v. € 65,00 EKO Tours Exloo 1441
Theeservies Laura Ashley Geerts Warenhuis 355
Theeservies Laura Ashley Geerts Warenhuis 1250
Cadeaupakket t.w.v. € 50,00 Thuis op 41 1262
Gevulde boodschappentas  SPAR 1110
Plaid en kussen van PTMD ImCadeau 144
Waardebon t.w.v. € 50,00 Kluspunt Exloo 1183
Dinerbon t.w.v. € 50,00 Dinercafe Bussemaker 469
Cadeaubon t.w.v. € 50,00 Thuis op 41 983
Dinerbon Het Wapen van Exloo 776
Dinerbon Het Wapen van Exloo 282
Waardebon t.w.v. 5 sportlessen Natuurlijk Fit Exloo 260
Thermobeker Stanley t.w.v. € 37,50 Schutrups Exloo 1454
Thermobeker Stanley t.w.v. € 37,50 Schutrups Exloo 62
Thermobeker Stanley t.w.v. € 37,50 Schutrups Exloo 132
Waardebon  Kapsalon de Pauw Exloo 749
Waardebon Kapsalon de Pauw Exloo 67
Waardebon Nails & Beauty 61
Waardebon Rien de Jong Kerstbomen 55
Cadeaupakket De Bloemerie 1284
Cadeaupakket Suverzeep ImCadeau 1053
Pannenkoekbakpakket Koffiepunt Exloo 147
Cadeaupakket met gevuld spaarvarken Regiobank/Huis Makelaardij 1243
Cadeau Hotel de Meulenhoek 510
Cadeaupakket De Bloemerie 1412
Lekkers voor bij de thee Landwinkel Exloo 1479
Cadeaupakket  De Bloemerie 603
Bierpakket Landwinkel Exloo 1285
Cadeaupakket YogiTea ImCadeau 1374
Sap met lekkers Landwinkel Exloo 256
Koffie met appelgebak voor 2 personen Koffiepunt Exloo 1170
Sweet Sunday Landwinkel Exloo 289

Kinderen van obs De Zweng in 
Exloo staan te trappelen om naar 
school te gaan 

Nergens in Nederland staat de schaapskooi in het dorp tegenover de school en loopt 
de schaapskudde dagelijks door het dorp naar de hei en terug. Een jarenlange traditie 
en unieke situatie voor Exloo en alle inwoners van het dorp, ook voor de allerjongste 
inwoners.

Extra bijzonder is dat de eerste stappen 
van het nieuwe schooljaar van de kinderen 
van obs De Zweng dit jaar werden begeleid 
door de 800 trappelende hoefjes van deze 
schaapskudde. De eerste schooldag werden 

de kinderen door de schapen naar school 
gebracht. De schapen voorop, kinderen, 
ouders, leerkrachten er achteraan op weg 
naar school. Wat een mooie start van dit 
schooljaar, het begin van een nieuwe traditie!

Vrijwilligers gezocht voor Praotbankie 
Borger en Drouwenermond 
Een aantal jaar geleden heeft welzijnsorganisatie Andes onderzoek gedaan naar 
eenzaamheid in de gemeente Borger-Odoorn. Een van de aanbevelingen uit het 
onderzoek is het plaatsen van Praotbankies in de gemeente. De Praotbankies zijn 
bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast zijn er regelmatig vrijwilligers 
aanwezig die op het bankje plaatsnemen. Na Nieuw-Buinen en Odoorn zijn er recent 
Praotbankies in Borger en Drouwenermond geplaatst. 

Voor de Praotbankies in Borger, Nieuw-
Buinen en Drouwenermond zijn we op zoek 
naar vrijwilligers die het leuk vinden om op 
het bankje plaats te nemen en met andere 
mensen in gesprek te gaan. We bieden je 
hiervoor een korte training aan. Wil je meer 
weten? Dan kun je contact opnemen via  

06 – 51 87 18 15 (Simone Boekholt, 
coördinator van het VIP!) of  via 0591 – 585 
554 (Andes). Wil je je direct aanmelden als 
vrijwilliger? Neem dan contact op met het 
VIP! (Vrijwilligers Informatie Punt) van 
Andes via vip@andesborgerodoorn.nl.
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The Analogues komt met een nieuwe 
show naar het ATLAS Theater

Onder de titel ‘Hello Goodbye – The Very Best of  the Studio Years’, spelen The 
Analogues dit keer geen integrale vertolking van een Beatles album maar een selectie 
van het allerbeste van de albums Revolver, Magical Mystery Tour, Sgt Pepper's Lonely 
Hearts Club Band, The White Album, Let it be en Abbey Road.

Oorspronkelijk zou deze ‘Hello Goodbye’ 
show een feestelijke afsluiting zijn van The 
Analogues’ missie om alle studio-albums (van 
na 1967) die The Beatles zelf  nooit speelden, 
live te reproduceren. Voor ‘Hello Goodbye’ 
stelde de band zichzelf  de lastige opdracht 
om uit die zes iconisch albums een selectie 
van hoogtepunten te destilleren, een Greatest 
Hits show, om zich daarna tijdens een 
sabbatical te beraden op de toekomst.

Dat sabbatical kwam er eerder dan verwacht, 
in de vorm van een pandemie en de daarbij 
behorende gedwongen retraite. 

Na verschillende verschuivingen staat het 
licht voor de concerten nu dan toch op 
groen. “Door de gedwongen pauze voelt deze 
show nu meer als een frisse, nieuwe start dan 
als een, al dan niet tijdelijk, afscheid”, aldus 
de band. “Gelukkig hoefden we de naam 
van de show niet te veranderen; alleen ligt de 
nadruk nu meer op Hello! dan op Goodbye.”

The Analogues zijn maandag 12 september te 
zien in het ATLAS Theater. 

Zie www.atlastheater.nl voor meer informatie 
en de mogelijkheid tot reserveren.
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Zeer geslaagd jubileumfeest VV Valthermond

De voetbalvereniging 
Valthermond (opgericht in 1930) 
vierde na een vertraging van 
twee jaar afgelopen zaterdag 
alsnog de negentigste verjaardag. 
‘Hoewel dan misschien niet 
echt sprake was een officieel 
jubileum, hebben we gemeend 
toch bij deze verjaardag stil te 
moeten staan’, liet voorzitter 
Henk Smid weten. En daarvan 
kregen Smid c.s. geen spijt, want 
leden en oud-leden van de club 
vierden zaterdag een heerlijk 
feestje.

Zo was er in de middag een sport 
en spelmiddag voor de jeugdleden 
van de club. In de kantine was 
bovendien een tentoonstelling 
ingericht met onder meer foto’s 
en andere relikwieën uit vervolgen 
tijden. Bezoekers konden de foto’s 
bekijken en tal van leuke en soms 

vergeten krantenartikelen lezen. 
Daardoor ontstond een soort van 
reünie sfeer. Gespreksonderwerpen? 
Die waren er meer dan voldoende. 
Natuurlijk werd er gesproken 

over de tijd bij Café Pras, de 
wedstrijd tegen Steenwijkerwold 
en kwamen ook andere hoogte- en 
dieptepunten aan de orde.

Bijzonder leuk was een film die 
door Tom Meijers, speler van 
het eerste elftal van de club en 
medewerkers van RTV Drenthe, 
had opgenomen. Daarin werd onder 
meer gesproken met het oudste lid 
van de club, Jelke Bosch. Deze film 
was ook te zien zaterdag. Bosch 
vertelde over vervlogen tijden en 
roemde de club om de florerende 
jeugdafdeling en het groot aantal 
vrijwilligers waarop de club een 
beroep kan doen. In de avonduren 
was er feest in en rondom de 
kantine, niet in de laatste plaats 
door de aanwezigheid van DJ Kevin 
Platen.

Bewoners van Langhieten in Odoorn organiseerden afgelopen zaterdag een eigen opritverkoop in de 
straat. Men bood hier op de oprit van hun huis allerlei tweedehands spulletjes te koop aan. Week in 
Week uit maakte deze dag met plezier een foto in de straat tijdens het evenement. Organiseert u ook 
een evenement laat het ons dan weten via info@weekinweekuit.com

Culturele seizoen Borger-Odoorn 
start tijdens Drentse Uitmaand
In september start in Drenthe het nieuwe culturele seizoen. 
Culturele organisaties presenteren tijdens de Drentse Uitmaand 
een voorproefje van de activiteiten in het najaar. Van festivals 
en workshops tot theatervoorstellingen en uitmarkten. Voor de 
inwoners van Drenthe hét moment om hun liefde voor kunst en 
cultuur te (her)ontdekken. Het thema van de Uitmaand 2022 is dan 
ook Kunst zoekt liefde.

In de gemeente Borger-Odoorn 
vinden verschillende activiteiten 
plaats, waarvan een tweetal 
opvallen. Op 9 en 10 september 
wordt voor de 25ste keer het 
Stratenmakersfestival georganiseerd. 
Tijdens deze jubileumeditie staat 
2e Exloërmond in het teken 
van theater, muziek, activiteiten 
voor kinderen en natuurlijk de 
stratenmakerswedstrijd.

Op 16 september vindt 
showcasefestival Drentsch Peil 
XL plaats in Podium34 in Borger. 
Optredens zijn er van de Drentse 
talenten Anousha, Marit Nygård, 
Suzie-Gill, Ça Va Bien, Jetleg Jenny 
en Kidd Nebula. De optredens zijn 
gratis bij te wonen. De provinciale 
opening van de Drentse Uitmaand 
vindt plaats op 10 september 
tijdens Uitfestival Emmen. 
Marieke Vegt (directeur Stichting 
Kunst & Cultuur) en wethouder 

Dewy Leal (Jeugd, Onderwijs, 
Welzijn en Cultuur, Gemeente 
Emmen) geven om 13.00 uur het 
startschot voor de actiemaand 
en het festival. Het Uitfestival 
is een cultureel evenement met 
activiteiten en optredens van 
lokale en internationale artiesten. 
De hoofdact is het Franse 
muziektheaterspektakel Mécanique 
Vivante. Met een Bach-orgel van 
sirenes en een mobiele Stop-
Go voorstelling belooft het een 
indrukwekkend schouwspel 
te worden. Het festival wordt 
gehouden in het Rensenpark in 
Emmen. Een overzicht van alle 
Drentse Uitmaand-activiteiten in 
de gemeente Borger-Odoorn is te 
vinden op www.drentseuitmaand.nl. 
De Uitmaand is een campagne van 
Stichting Kunst & Cultuur en wordt 
gefinancierd door de provincie 
Drenthe.
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Feestweekend Valthe
Van braderie tot de Heinoos en van de kermis tot aan 
Henk Wijngaard
Het staat bij zeker de inwoners van Valthe altijd rood omcirkeld in de 
agenda. Het eerste weekend van september is het feest in Valthe, en dat zal 
dit jaar dus niet anders zijn. Valthe dompelt zich onder in feestgedruis op 
vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 september. En hoe cliché misschien ook, 
het feestweekend in Valthe is er voor jong en oud en zeker voor iedereen die 
van feestvieren houdt. 

Een programma dat klinkt als een 
klok
Om er echt een happening van te 
maken, hebben twee organisaties 
de handen ineen geslagen. Het 
programma in de feesttent wordt 
volledig verzorgd door FEVA, terwijl de 
omlijstende activiteiten georganiseerd 
worden door Dorpsvermaak. Beide 
organisaties zijn er ook dit jaar 
in geslaagd om een programma 
samen te stellen dat klinkt als een 
klok.  Traditiegetrouw beginnen de 
festiviteiten op vrijdag met ‘bonnen 
strooien’, waarbij enveloppen vanuit 
een hoogwerker naar beneden komen. 
Heb je geluk, dan kun je zomaar 
verrast worden op waardebonnen 
voor de kermis of een vrijkaart voor 
de feestavond op zaterdagavond in 
de feesttent. Op vrijdag gaat ook de 

kermis van start, terwijl in de feesttent 
De Esperando’s voor een uitgelaten 
stemming zal zorgen.  Ook zanger 
Orlando zal op vrijdagavond aanwezig 
zijn, hetzelfde geldt voor DJ Hermen. 

Optredens van de Heinoos en Henk 
Wijngaard
Op zaterdag start om 11.00 uur een 
kofferbakverkoop. Een en ander vindt 
plaats op het grasveld tegenover Het 
Perron, precies tegenover de kermis. 
Om 13.00 uur start een kindermiddag 
met onder meer straattekenen, 
trampolinespringen, een jongleur en 
ballonnenclown Jos Tipker. 

Vanaf 21.00 uur kun je terecht in de 
feesttent. Daar treden de Heinoos op, 
kun je genieten van coverband 5th 
Wheel en staat eveneens een optreden 

van Henk Wijngaard op het programma. 
De zaterdag zal afgesloten worden met 
een optreden van DJ BeatCrooks.

Feestweekend Valthe wordt 
afgesloten in de feesttent
Hoewel de meeste inwoners van Valthe 
zondag ongetwijfeld wat moeite zullen 
hebben met opstaan, is er vanaf 11.00 
uur alweer een braderie in het centrum 
van het dorp. Er is bovendien live 

muziek met onder ander shantykoren 
en een cabaretgezelschap. In de 
feesttent is de Formule 1 van Zandvoort 
uiteraard op een groot scherm te volgen 
en is vanaf 15.00 uur piratenstation 
BPS te gast. Zij brengen vooral 
gezellige piratenmuziek. Verder kun 
je genieten van een optreden van De 
Paloma’s. En dan zit het feestweekend 
in Valthe er écht op!
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SCHOUDER- 

KARBONADE
250 GRAM

1.49!

WIJ ZIJN 
ONBETWIST

UW BBQ- 
SPECIALIST! 

VANAF 
€7.25 P.P.!

SLAGERIJ DRENT
AL MEER DAN

44 JAAR VERSTAND 
VAN LEKKER VLEES!

VOLG ONS OOK OP

FACEBOOK!

NIEUW!
SMIKKEL-
BURGERS 

4 + 1
GRATIS!

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

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

3 MAGERE VARKENSROLLADES SLECHTS 18.50!

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

Alles onder voorbehoud

van extreme inkoopprijzen

Bekervoetbal gaat weer
van start
Naast de oefenwedstrijden wordt er binnenkort 
ook weer gespeeld in de poulefase van het KNVB 
Bekertoernooi. Week in Week uit heeft voor u een 
aantal interessante wedstrijden op een rijtje gezet die 
de teams uit het verspreidingsgebied van Week in Week 
uit o.a. in eigen huis spelen..

3 september:  Borger – NWVV    14.00 uur
4 september: Buinen – Buinerveen  14.00 uur
4 september: Gieterveen – Gieten    14.00 uur
4 september: Gasselternijveen – SPW   14.00 uur
4 september: GKC  - Witteveense Boys'87    14.00 uur
4 september: De Treffer ‘16 – FC Ter Apel ‘96 14.00 uur
11 september:  HOVC – Valthermond   14.00 uur
11 september:  Nieuw Buinen – Westerwolde   14.00 uur
11 september:  Gieten – GOMOS   14.00 uur
11 september:  Buinerveen – Bareveld   14.00 uur
18 september:  Valthermond – Emmen   14.00 uur

De Treffer ‘16
Zaterdag 3 september 2022     
09:00  Valthermond JO12-1  De Treffer ‘16 JO12-1  
10:30  Mussel JO10-1    De Treffer ‘16 JO10-1
12:00  HOVC JO15-2JM   De Treffer ‘16 JO15-1  
14:00  de Treffer ‘16 MO17-1 (9-tal)  BATO MO17-1

Zondag 4 september 2022     
14:00  De Treffer ‘16 1    Ter Apel ‘96 FC 1

Gieten
Vrijdag 2 september
21:00 Martinistad 1 Gieten 3 Zaal

Zaterdag 3 september
09:00  Gieten/Eext JO9-2JM  Annen JO9-2  
09:00  Gieten/Eext JO8-2JM  LTC JO8-4  
09:00  SJS JO9-1  Gieten/Eext JO9-1JM  
09:45  LEO JO10-3  Gieten/Eext JO10-1JM  
10:00  ACV JO11-4  Gieten/Eext JO11-2JM  
10:00  Noordster JO13-2  Gieten/Eext JO13-1JM  
10:15  Wildervank JO11-2JM  Gieten/Eext JO11-1JM  
10:30  Gieten/Eext JO14-1JM  Smilde’94 JO14-1  
10:30  Gieten/Eext JO13-2JM  LTC JO13-4  
10:30  Hoogezand JO8-1  Gieten/Eext JO8-1JM  
12:00  Drenthina JO17-2JM  Gieten/Eext JO17-1JM  
12:30  Gieten/Eext JO15-1  Veendam 1894 JO15-2  
12:30  Gieten/Eext JO17-2  Asser Boys JO17-1  
12:30  Gieten/Eext JO15-2JM  LEO JO15-2  
14:30 Stadskanaal JO19-2 ST Gieten/Eext JO19-2

Zondag 4 september 
10:00  Gieten 2  Stadskanaal 2  
10:00  Gieten 3  Annen 3  
10:00  Gieten 4  LEO 4  
10:00  Bareveld 2  Gieten 5  
14:00 Gieterveen 1 VV Gieten
 
Woensdag 7 september 
21:00  DOSKO 2  Gieten 2 Zaal

Clubnieuws

Sportpark in 
Gasselternijveen ligt er 
weer spic en span bij
 
Voetbalvereniging Gasselternijveen is weer klaar voor het 
nieuwe voetbalseizoen.
 
Afgelopen weekend werd er met man en macht gewerkt 
op het sportpark. De reclameborden werden schoon gemaakt, 
kleedkamers werden van binnen en buiten aangepakt, de 
kantine werd onder handen genomen en de rood-witte 
doelnetten werden in de doelen gehangen. Na afloop kreeg 
iedereen een bal gehakt van de vereniging aangeboden.

vv Buinerveen
Zaterdag 3 September  
NWVV/Titan JO 17-1 BBC JO 17-1 11.15 uur
BBC JO 13-1 Mussel JO 13-1 11.00 uur
BBC JO 11-1 Altveer JO 11-1 10.00 uur
Ter Apel’96 JO 10-1 BBC JO 10-1 10.15 uur
BBC JO 07-1 BBC JO 07-2 09.00 uur
  
Zondag 4 September  
Buinen 1 Buinerveen 1 14.00 uur
Buinerveen 2 Stadskanaal 3 10.00 uur

sv Borger
Woensdag 31 augustus 2022  
20:00 Borgter 1 Jong Borger

Zaterdag 3 september 2022  
08:45 Borger JO8-1 SJS JO8-1
09:00 Borger JO15-1 SJO NWVV/Titan JO15-1
09:00 Borger JO11-3JM Valthermond JO11-1
10:30 Borger JO19-1 SJS JO19-1
11:00 Borger JO15-2 SJS JO15-1
11:30 Borger JO17-1 Raptim JO17-1
11:30 Borger JO11-4 Westerwolde JO11-2
12:15 Borger MO15-1 ACV MO15-1
14:30 Borger 1 NWVV 1
14:30 Borger 3 CEC 3
08:45 BATO JO11-2 Borger JO11-2
09:00 SJS JO13-1JM Borger JO13-2
09:00 Wildervank JO9-1JM Borger JO9-1
09:30 Valthermond JO17-1 Borger JO17-2
10:30 Westerwolde JO13-1JM Borger JO13-1
14:30 CSVC 2 Borger 2

Zondag 4 september 2022  
10:00 Borger 2 zo. KSC 2

Bijna 900 (!) deelnemers tweede Hunebed Highway 
Classic, MTB- en Wandeltochten

Een stralende zon, geen regen en nagenoeg geen wind. Kortom, hét ideale weer voor een leuke fiets- of  
wandeltocht. Er gingen zondag 28 augustus vanuit het mooie Valthe dan ook weer heel veel (toer)fietsers en 
wandelaars goed gemutst de paden op en de lanen in. Stichting Goede Doelen Valthe organiseert al sinds 2010 
een grote fietstoertocht, waarbij Wandelvereniging De Bargermarke uit Emmen de wandeltochten voor haar 
rekening neemt.

‘Meer deelnemers dan tijdens voorgaande edities’
Jan Eefting, penningmeester van Stichting Goede Doelen 
Valthe vertelt. ‘We hadden voor het fietsen al liefst 447 
voorinschrijvingen, dus we wisten al dat het een aardig 
succes zou gaan worden en door het enorm mooie weer 
kwamen daar ook nog eens heel veel daginschrijvingen bij. 
Met name bij het MTB en ook het wandelen hadden we weer 
meer deelnemers dan in de voorgaande edities.’

Voor het eerst richting het noorden
Ruurd Huizenga, kartrekker van de MTB-tocht: ‘We 
hadden dan ook een hele mooie MTB-route uitgezet, 
met het uitdagende bosgebied rondom ‘Haantje Bak’ bij 
Emmerschans en daarnaast ook nog eens de spectaculaire 
Muur van Emmen. Als échte mountainbiker wíl je deze 
tocht gewoon op je palmares hebben staan’. Jan van der 
Velde, de man die de routes voor de Hunebed Highway 
Classic samenstelt, was ook al zeer tevreden. ‘De mooie 
en goed begaanbare wegen rond de Hunebed Highway 
lenen zich bij uitstek om een hele mooie route uit te zetten. 
Veel asfaltwegen, dus lekker ontspannend te fietsen en 
ook vrij overzichtelijk, zodat de deelnemers ook lekker 
kunnen genieten van de natuur en het prachtige uitzicht. 
We zijn dit jaar eerst naar het noorden gegaan, naar 

Zuidlaren, om daarna via Borger en de verzorgingsplaats 
bij Hotel-restaurant Eeserhof  aan de lus via Coevorden te 
beginnen.’ Monique Oeben, voorzitter van Wandelvereniging 
Bargermarke, was ook al bijzonder content.  ‘Wandelen is 
nog steeds erg populair en hierdoor konden wij dit jaar bijna 
100 deelnemers meer begroeten dan in voorgaande jaren. We 
zijn hier vanzelfsprekend enorm blij mee. We hadden ook dit 
jaar weer aansprekende wandelroutes uitgezet in de bossen 
rondom Valthe, variërend van 5 tot en met 30 kilometer. 
Het mooie weer van zondag nodigde mensen extra uit om te 
gaan wandelen.’

Voor KWF en een aantal regionale goede doelen
Stichting Goede Doelen Valthe organiseert jaarlijks de 
fiets- en wandeltochten met als doel om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding en een 
aantal regionale goede doelen. Zo gaat de opbrengst dit jaar 
naast het KWF naar het Thomashuis in 2e Exloërmond 
voor de aanschaf  van een elektrische duofiets en naar 
Stichting Wender voor hun project ‘Kamers met Kansen’. 
Met dit project biedt Wender jongeren een stabiele plek en 
begeleiding, zodat hun leven op de rit blijft en zij hun studie 
kunnen afmaken.  Voor meer informatie over de tochten, 
goede doelen en ook foto’s zie www.goededoelenvalthe.nl

Amateurvoetballers 
bereiden zich voor 
op competitie tijdens 
Drouwenerzand Toernooi
De bal rolt weer voor de amateurvoetballers. Er wordt 
ondertussen namelijk al weer volop geoefend om straks 
fit en goed voorbereid aan de competitie te beginnen.

Zo werd afgelopen zaterdag het Drouwenerzand Toernooi 
gespeeld op Hoogte der Heide in Gasselte. GKC was 
gastheer en begroette een team van Borger, de reserves 
van Gasselternijveen en de hoofdmacht van SETA 
uit Musselkanaal. Hoewel al snel bleek dat de trainers 
nog voldoende werk aan de winkel hebben, bleken de 
verschillende wedstrijden het aanzien toch best waard. De 
voetballers speelden duels van een half  uur en uiteindelijk 
bleek Borger de sterkste ploeg. De groenhemden bonden 
o.a. SETA (3-0) als thuisploeg GKC (2-0) aan de zegekar.




