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Zeer geslaagd feestweekend Valthe
Valthe staat weer op de kaart

Valthe staat na een zeer geslaagd feestweekend weer op de kaart. Want wat 
was het feest in het dorp afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag. Samen met 
Alice Nieborg-Katuin van Dorpsvermaak blikt Week In Week Uit terug op de 
activiteiten zoals die plaatsvonden.

De Esperando’s en Zanger Orlando
‘De start van het feestweekend was uiteraard weer enveloppen strooien voor de kinderen. 
Dit hebben we ooit bedacht als alternatief  voor het oplaten van ballonnen. Ook nu 
waren er heel veel kinderen aanwezig om enveloppen te rapen met waardebonnen en 
vrijkaartjes. In de tent kwam het vrijdag weliswaar wat later op gang, uiteindelijk was 
de tent toch weer mooi vol en genoot het publiek onder meer van optredens van De 
Esperando’s en Zanger Orlando. Op zaterdag was er de kofferbakverkoop, een zeer 
gezellig evenement. Ook de kindermiddag was zeer geslaagd, niet in de laatste plaats door 
de aanwezigheid van Jos Tipker’, vertelt Alice.

Zeer geslaagde braderie
In de avonduren waren er zo ongeveer duizend mensen aanwezig in de feesttent om er 
te genieten van onder meer de Heinoos, 5th Wheel en Henk Wijngaard. ‘Ik weet nog dat 
er eerst wel wat sceptisch gereageerd werd op Henk Wijngaard, maar het was leuk om te 
zien dat heel jong en heel oud al zijn liedjes meezongen’, vertelt Alice. Ook de braderie 
op zondag was alleszins de moeite waard. ‘Het weer werkte natuurlijk prima mee en de 
braderie werd dan ook druk bezocht. Ook de optredens van shantykoren en Dwars vielen 
bijzonder goed in de smaak. Wel was het wat eerder afgelopen, iets dat ongetwijfeld te 
maken had met Max Verstappen en de thuiswedstrijd van FC Emmen’, weet Alice. Het 
feestweekend werd vervolgens in de tent afgesloten met onder meer piratenstation BPS, 
twee jongens uit Valthe. Ook was er nog een optreden van de Paloma’s. ‘Al met al een 
zeer geslaagd weekend. Valthe staat weer op de kaart. Voor ons is het nu een kwestie van 
evalueren en ons richten op de 31e editie van volgend jaar’’, zegt Alice tevreden.
(Week in Week uit / Vincent Muskee)

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Bom onder doorgaan 
‘Roompot Baja Borger’
Of  de ‘Roompot Baja Borger’, de tweejaarlijkse grootste 
offroad rally van Nederland die al vier keer in Borger 
is gehouden, ook een vijfde editie krijgt, is nog maar 
de vraag. Zeker nu omwonenden met succes bezwaar 
hebben gemaakt tegen de vergunningverlening van de 
gemeente Borger-Odoorn. Het was de bedoeling dat Baja 
Borger van 3 t/m 6 november 2023 opnieuw gehouden 
zou worden in Borger.

Lees verder op pagina 29.

‘Zonder straters geen stratenmakersfestival’

Jubileum 25 jaar Stratenmakersfestival 
in 2e Exloërmond
 
Wij als bestuur van het stratenmakersfestival zijn enorm verheugd dat we 
dit jaar ons jubileum met jullie mogen vieren. 25 jaar geleden startte de 
‘handelsvereniging Tweede Exloërmond’ met de mondkerjaarmarkt. Gezien 
de vele stratenmakers die Tweede Exloermond rijk was, kwam Anneke Tuin 
(“geboren & getogen tweedemonder”) met het briljante idee om op dezelfde dag 
een stratenmakerswedstrijd te organiseren voor álle stratenmakers in Tweede 
Exloërmond. Hiermee was het stratenmakersfestival geboren.

Lees verder op pagina 19.

a.s. Zaterdag Open Dag bij
Akkervarken in Valthermond
Op zaterdag 10 september a.s. ben je tussen 10.00 en 
16.00 uur van harte welkom bij Akkervarken om kennis 
te maken met de varkens tijdens het “Weekend van het 
Varken” van Varkens in Nood.

Lees verder op pagina 25.

Geschiedenisproject 
Valtherschans in 
Valthe geopend door 
burgemeester Seton
Een groot project waarvan niemand had verwacht dat 
dit door vrijwilligers opgepakt en goed uitgevoerd zou 
worden. De Valtherschans in gereanimeerd, nadat de 
laatste loper er in 1682 overheen liep. Een bijzondere 
gebeurtenis waar het dorp voor uitliep. 

Lees verder op pagina 27.

De mannen van 5th Wheel speelden weer eens een thuiswedstrijd
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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

Exloo  |  06 september 2022  $

%

Update situatie 
dorpshuis Nieuw-Buinen 
Binnen het bestuur van het dorpshuis 
in Nieuw-Buinen is al enige tijd 
sprake van een confl ict. Hoewel de 
bedrijfsvoering van het dorpshuis 
een verantwoordelijkheid is van het 
dorpshuisbestuur proberen we als 
gemeente, in samenspraak met de 
verschillende partijen, bij te dragen 
aan een oplossing. Een goed functio-
nerend dorpshuis met een aantrekke-
lijk activiteitenaanbod is immers van 
belang voor de leefbaarheid van het 
dorp.

De rechter heeft in het confl ict de uit-
spraak gedaan dat de geschorste voorzitter 
van het dorpshuis mocht terugkeren, en 
heeft de penningmeester ontslagen. Met 
die uitspraak kwam meer duidelijkheid, 
maar keerde de rust rond het dorpshuis-
bestuur nog niet terug. De oorzaak 
daarvan ligt onder meer in meningsver-
schillen over de zittingstermijnen van de 
verschillende (oud-)bestuursleden. Omdat 
het een complexe zaak betreft hebben we 
juridisch advies ingewonnen. Op basis 
daarvan (en de uitspraak van de rechter) 
erkennen burgemeester en wethouders 
het huidige bestuur van het dorpshuis, 
waarvan mevrouw Hofstra de rechtmatige 
voorzitter is.

’ 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 35
’ 02-09-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Buinen, Hoofdstraat 10, het 
 vervangen van de buitenschil en kozijnen 
 van de woning
’ 02-09-2022, Exloo
 het organiseren van ATBeetje Vals Plat 

(verleend 31-08-2022)
’ 02-09-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Eesergroen, Dorpsstraat 18, het 
 uitbreiden van de bestaande loods
’ 02-09-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Exloo, Buinerweg 2, het 
 verbouwen van een woning
’ 02-09-2022, Drouwenermond
 Zuiderdiep 127, melding Activiteitenbesluit 

(geaccepteerd)
’ 02-09-2022, Verleende omgevingsvergun-
 ning: Drouwen, Gasselterstraat 7 - 089, 
 het uitbreiden van de recreatiewoning
’ 01-09-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 Nieuw-Buinen, Parklaan 61, het aanleggen 
 van een uitrit langs de zijkant van de woning 
 aan de Petuniastraat
’ 01-09-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Borger, Buinerstraat 11, het plaatsen van een 
 dakkapel op de woning
’ 01-09-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Exloo, Valtherweg 6, het legaliseren van het 
 rieten dak en de geplaatste lichtreclame op 
 de voorgevel

’ 01-09-2022, Valthe
 hoek Weerdingerweg Valtherdijk, organiseren  
 van Feestweek Valthe (Feva), Z2022-006997 

(verleend 29-08-2022)
’ 01-09-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Valthe, grasveld bij kruising 
 Weerdingerweg en Exloërweg, het plaatsen 
 van een feesttent ten behoeve van FEVA
’ 31-08-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Westdorp, Brink 9, het afwijken van het 
 bestemmingsplan ten behoeve van het 
 organiseren van zweethutrituelen
’ 31-08-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Valthermond, Zuiderdiep 558A, het kappen 
 van diverse bomen        $

’ Op vrijdag 9 september wordt oud papier  
 opgehaald in Buinen. 

 Op zaterdag 10 september wordt 
 oud papier opgehaald in Nieuw-Buinen 
 (Mondenweg tot Stadskanaal), Drouwener-
 mond, Eeserveen en Odoornerveen.   

 De papiercontainer voor Westdorp en   
 Ellertshaar staat 12, 13 en 14 september
 op de Brink in Westdorp.

’ Deze week (5 – 9 september) wordt 
 de groene container geleegd. 
 Volgende week (12 – 16 september) wordt 
 het PMD-afval ingezameld.

% www.borger-odoorn.nl/afval

%

Wat vindt u belangrijk voor Borger-Odoorn?

Het college van burgemeester en wet-
houders wil graag van u horen wat u 
belangrijk vindt voor onze gemeente. 
Vraagstukken die nu spelen en die u 
misschien wel persoonlijk raken. Daar-
om nodigen wij u uit voor een gesprek 
met andere inwoners en een aantal wet-
houders, onder wie de nieuwe gebieds-
wethouder. Burgemeester Jan Seton is 
bij alle bijeenkomsten kort aanwezig en 
opent de avond of  sluit deze af. 

We praten over de volgende 
onderwerpen: 
1. Rondkomen met uw inkomen
2. Wonen
3. Zorg dichterbij
4. Energie en milieu
5. Iedereen telt mee en kan meedoen

Dit zijn ook de onderwerpen in het bestuurs-
programma voor de komende vier jaar waar 
het college mee aan de slag wil. Vragen die 
we hebben zijn: herkent u zich in deze top 
5? Kunt u het college iets meegeven voor de 

komende vier jaar?

Meld u aan voor een van de vier 
bijeenkomsten
Wij willen uw aanwezigheid graag belonen 
met een kleinigheid. Daarom vinden wij het 
prettig dat u zich aanmeldt. Doe dit voor 
zaterdag 10 september via het emailadres: 
tiphetcollege@borger-odoorn.nl. 
Of  bel naar ons algemene telefoonnummer 
14 0591. Geef  bij uw aanmelding door waar 
en wanneer u wilt komen.

De bijeenkomsten beginnen om 19.00 
en eindigen uiterlijk om 21.00 uur:

Dinsdag 13 september:
- Kerk ’t Anker in Borger 
- MFA Noorderbreedte in Nieuw-Buinen

Woensdag 14 september:
- Oringer Marke in Odoorn
- MFA ’t Brughuus in Valthermond

U bent van harte welkom! 

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Verbouwen_WT.indd   1 24-03-16   10:50

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app

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

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

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/werk-aan-de-weg 
vindt u actuele wegwerkzaamheden en 
-afsluitingen in Borger-Odoorn, ook van 
andere wegbeheerders dan de gemeente.

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

Evenementenkalender
Weten welke evenementen er in 
Borger-Odoorn plaatsvinden? 
In het overzicht op onze website ziet u 
welk evenement wanneer plaatsvindt, 
en hoe het zit met de vergunning.

Meer informatie: 
www.borger-odoorn.nl/evenementen

Vergadering 
gemeenteraad
▶ Oriënterende raadsvergadering 

donderdag 15 september, 19.00 uur,
 gemeentehuis Exloo

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

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

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

% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

Praat mee over de plannen op 13 of 14 september!
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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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Tijd voor ’n bakkie!
Koffie-ochtend in Borger 
op 8 en 22 september
De koffie-ochtenden georganiseerd door de 
Protestantse Gemeente van Borger lopen goed. Daar 
zijn we heel blij mee. Er komen veelal zo’n 15 tot 25 
bezoekers.

Ontmoeting, een goed 
gesprek, wat wil je nog 
meer!? Heb je een dag vrij 
van het werk? Of  ben je 
veel alleen? Kom eens langs 
voor een bakkie! Zo spreek 
je nog eens iemand! Ook 
de kerkzaal kan bezichtigd 
worden. Wie dat wil, kan 
daar in stilte zitten of  een 
kaarsje aansteken.

De eerstvolgende keren 
zijn op 8 en 22 september 
en vervolgens op de 2e 
en 4e donderdagmorgen 
van elke maand. De 
ochtenden vinden plaats in 
‘t Anker, achter de Goede 
Herderkerk, ingang zowel 
aan de Brinkstraat als aan de 
Hoofdstraat. Een stoepbord 
wijst de weg. Iedereen, óók 
vakantiegangers, is welkom!

Appartementen op plek leegstaande 
supermarkt in Nieuw-Buinen
Eindelijk! Eindelijk gaat er zoals de plannen er nu liggen iets gebeuren met de 
leegstaande supermarkt in Nieuw-Buinen. Want die plek is veel inwoners van het 
dorp al héél lang een doorn in het oog. Hesco Bouw uit Stadskanaal heeft echter het 
plan opgevat om op de plaats van de voormalige supermarkt That’s Fresh maximaal 
achttien appartementen te bouwen. Over dit plan, dat nadrukkelijk op de goedkeuring 
van inwoners van de wijk kan rekenen, wordt op dit moment overleg gevoerd met de 
gemeente Borger Odoorn.

Centrale plaats in de wijk in  
Nieuw-Buinen
De supermarkt sloot de deuren in 2017. Er 
waren simpelweg te weinig klanten om de 
zaak draaiende te houden. Vanaf  dat moment 
groeide de plaats uit tot een rotte appel in 
de wijk, tot grote ergernis van inwoners van 
de wijk. Ondertussen nam Hesco Bouw uit 
Stadskanaal de supermarkt over van Paas 
Vastgoed Ontwikkeling, dat in eerste instantie 
ook woningbouwplannen op de betreffende 
locatie had. De plaats waar de supermarkt 
staat, vormt een centrale plaats in de wijk, de 
wijk die mede is ontstaan vanwege de Philips 
fabriek in Stadskanaal.

Maximaal achttien appartementen
De appartementen kunnen zomaar eens een 
uitkomst zijn voor mensen van eind zestig, 
begin zeventig. Juist deze mensen willen graag 
in de wijk blijven wonen, maar hebben er 
moeite mee om hun grote huis met tuin nog 
goed te onderhouden. Aan de andere kant 
blijven ze echter wel graag in Nieuw-Buinen 
wonen. Uit onderzoek is gebleken dat deze 

doelgroep bijzonder geïnteresseerd is in 
een appartement in de wijk. Om maximaal 
achttien appartementen te realiseren, dient 
de bestemming wel door de gemeente 
Borger Odoorn gewijzigd te worden. Hoe 
de appartementen er precies uit moeten 
komen te zien, is nog niet helemaal duidelijk. 
Duidelijk is wel dat het er maximaal achttien 
zullen worden.

Realisatie van speelplekken in de buurt
Verder is bekend dat de bloemenzaak die 
gelegen was aan de supermarkt blijft. Het is 
toch al de bedoeling van Hesco Bouw om het 
gebied rondom de voormalige supermarkt 
een facelift te geven. Zo wordt gedacht aan 
de realisatie van enkele speelplekken in de 
buurt. Wordt dus vervolgd. Hesco Bouw 
in Stadskanaal staat voor bouwen waarbij 
de menselijke verhoudingen zeer belangrijk 
zijn. Hetzelfde geldt voor communicatie 
en samenwerking. Hesco Bouw is er voor 
mensen, met mensen en door mensen.
(Week in Week uit / Vincent Muskee)

Gerard Onclin uit Valthermond kreeg een 
EHBO lintje

Iedereen kent hem, Gerard Onclin uit 
Valthermond. De man van de EHBO-
vereniging in Valthermond. Afgelopen 
donderdagavond werd hij, onder het mom 
dat er een jaarvergadering zou zijn, naar 
het Veurhof  in Valthermond gehaald.
 
Na 40 jaar bij de EHBO in Valthermond, 
waarvan hij 25 jaar in het bestuur zit en naast 
voorzitter ook secretaris en penningmeester 
was heeft de landelijke EHBO gemeend 
om Gerard Onclin een officieel lintje op te 
spelden vanwege zijn grote verdiensten voor 
de EHBO vereniging. Onder toeziend oog 
van o.a. dochter en kleindochter heeft Bein 
Stiksma, secretaris in het hoofdbestuur van de 

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO 
en tevens lid van het districtbestuur KNV 
Drenthe, Gerard Onclin het lintje opgespeld.

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

Foto’s: Harrie Meiringh
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▶ De grijze container wordt 
 minder vaak geleegd

Inwoners van Borger-Odoorn kunnen 
vanaf 1 januari 2023 hun grijze 
container één keer in de zes weken aan 
de weg zetten. De containers voor PMD 
en GFT worden dan nog wel één keer in 
de drie weken geleegd.

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

Landelijke VANG-doelstelling

Wereldwijd, maar ook regionaal, 
worden grondsto� en schaarser. 
En daarmee vaak ook duurder. 
Daarom wordt er nu Van Afval Naar 
Grondsto� en (VANG) gedacht. Het 
Rijk, gemeenten en de organisaties 
voor afvalbeheer streven samen 
naar een afvalloze samenleving. 
Een tussenstap om dit te bereiken 
is maximaal 30 kilo restafval per 
inwoner per jaar in 2025. 

Onze gemeente hee	  het minste 
restafval van de provincie
Wij zien in onze cijfers dat er in onze 
gemeente steeds minder restafval 
wordt aangeboden. Het is dus eigenlijk 
niet eens meer nodig om de grijze 
containers elke drie weken te legen. 
In de provincie Drenthe staan wij 
zelfs op de eerste plaats! Bij ons is de 
hoeveelheid restafval per inwoner het 
laagst. En daar zijn wij trots op! Wij 
hebben dus al weinig restafval, maar 
denken dat het nog minder kan.

▶ Er komen ondergrondse  
 verzamelcontainers 
 voor restafval

Wij begrijpen dat het wennen is dat 
uw grijze container straks minder vaak 
wordt geleegd. En dat uw container 
soms misschien al eerder vol zit. 
Daarom gaan wij in de dorpskernen 
ondergrondse verzamelcontainers 
plaatsen. Als u afval hebt dat niet 
meer in de grijze container past, dan 
kunt u dat kwijt in zo’n ondergrondse 
container. Hiervoor hee�  u wel uw 
afvalpas nodig.

De komende maanden gaan wij 
deze verzamelcontainers plaatsen. 
Binnenkort hoort u waar de containers 
precies komen. 

De afvalinzameling in Borger-Odoorn

verandert 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. Voor het teveel aan afval kunnen 
inwoners dan gebruik maken van ondergrondse verzamelcontainers. 
Eind dit jaar krijgen alle inwoners hierover een persoonlijke brief. 
Op deze pagina's leggen wij u deze veranderingen alvast uit.

▶ Wat gebeurt er met afval  
 nadat het is ingezameld?

Restafval
Als restafval is ingezameld, gaat het 
naar een afvalenergiecentrale. Daar 
wordt het verbrand. Dit is duur en zorgt 
voor CO2-uitstoot. Het verbranden van 
afval is dus niet goed voor het milieu.

Groente-, fruit- en tuinafval
Wist u dat GFT-afval voor een groot deel 
wordt vergist? Het biogas (methaan) dat 
ontstaat wordt gebruikt om elektriciteit 
of groen gas te maken. Van het GFT-
afval dat overblij�  wordt compost 
gemaakt. Deze vruchtbare mest kan 
weer worden gebruikt in de tuin. Het 
verbetert de bodem. Elk jaar hebben 
wij een compostactie. U kunt dan gratis 
compost voor uw tuin ophalen bij het 
afvalbrengpunt in 2e Exloërmond.

PMD-afval
Het ingezamelde PMD-afval gaat naar 
een sorteerinstallatie. Daar wordt het 
plastic, metaal en de drankenkartons 
van elkaar gescheiden en bewerkt. 
Op die manier kunnen bedrijven het 
opnieuw gebruiken. Meer dan 80% van 
het PMD wordt als grondstof gebruikt in 
nieuwe producten. Bijvoorbeeld voor 
matrassen, � etsen en papieren zakken.

Glas
Ingezameld (verpakkings)glas wordt 
in de glasfabriek gescheiden van 
etiketten en doppen. De fabriek smelt 
het glas om. Hierdoor kan het opnieuw 
gebruikt worden. Glas kan eindeloos 
worden hergebruikt zonder verlies van 
kwaliteit. Bijvoorbeeld voor nieuwe 
glazen verpakkingen.

Oud papier
Verwerkingslocaties sorteren het 
ingezamelde papier op kwaliteit. Ze 
maken het papier tot pulp, vermalen en 
drogen het. Zo ontstaan nieuwe rollen 
papier voor wc-papier, kranten, dozen 
en tissues. Meer dan 75% van het 
nieuwe papier wordt van oud papier 
gemaakt.

Textiel
Textiel wordt in sorteercentra 
gescheiden op wat bruikbaar en niet 
bruikbaar is. Goede kleding gaat 
naar de kringloopwinkel. Het overige 
textiel wordt � jn gemaakt en daarna 
verwerkt tot nieuwe producten. Zoals 
ko� erriemen, isolatiemateriaal en 
vulling voor matrassen. Er kan ook 
garen van gesponnen worden. Hiervan 
wordt dan weer nieuwe kleding 
gemaakt.

▶ Hoe zorgt u voor nóg minder restafval?

U kunt uw restafval verminderen door uw afval nog beter te scheiden. Afval dat 
u goed scheidt krijgt door recycling een tweede leven als grondstof voor nieuwe 
producten. Doe daarom uw PMD, GFT, glas, papier en textiel in de juiste bak. 
Op www.afvalscheidingswijzer.nl ziet u welk afval in welke bak hoort.

Nog te vaak etensresten in grijze container
In de grijze container wordt vaak nog afval gegooid dat daar niet in hoort. 
Op de a¢ eelding hieronder is dat goed te zien. U ziet hier de gemiddelden van 
Borger-Odoorn in 2021. Meer dan de hel�  van het afval in de grijze container 
kan nog gescheiden worden. Een groot gedeelte daarvan is GFT-afval 
(groente, fruit, tuinafval en etensresten). Doe uw etensresten in de groene container. 
Dat scheelt veel ruimte en gewicht in de grijze container. Ook tre� en wij nog veel 
PMD-afval (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons) aan in de grijze 
container. Doe dit in de oranje container.

Hoe beter u scheidt, hoe minder u betaalt
Afval scheiden is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. 
Het bespaart namelijk kosten. Restafval verbranden wordt steeds duurder voor ons als 
gemeente. En deze kosten moeten wij aan u doorberekenen. U betaalt voor elke keer 
dat uw grijze container wordt geleegd. Daarnaast betaalt u voor elke kilo restafval die 
u aanbiedt. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder vol uw grijze container is. En 
hoe minder u dus betaalt. Naast deze variabele kosten betaalt u ook een vast bedrag 
voor het inzamelen en verwerken van afval. Dit bedrag is voor iedereen gelijk. Al deze 
kosten samen vormen de afvalsto� enhe¤  ng.

▶ Meer weten? 

Kom naar een inloopavond!
Wij organiseren vier inloopbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten 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 beleidsmedewerkers 
aanwezig. U kunt vrij inlopen tussen 18.30 en 20.30 uur.

Datum Locatie Tijdstip

Dinsdag  26 september Willibrordkerk 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

▶ Inloopavonden: waar en wanneer?

Op www.borger-odoorn.nl/afval vindt u de komende tijd alle 
informatie over de veranderingen in de afvalinzameling.

Houd onze website in de gaten
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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, vr 9 sept, 
14.30 uur: ds. A. Wouda, Borgerhof-
dienst. zo 11 sept, 10.00 uur: Pastor H. 
Hansma, Jeugdkerk. www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang 
Westeresstraat): Meer info op:  
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 11 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: 
ds. J. Chr. Vaessen.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
ds. b. de Groot (Startzondag).

Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, 
Drentse Poort 24a. Meer info:  
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan, 
09.30 uur: ds. Wouda (Startdienst).
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: 
ds. Meyer.

Valthe
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. H.W. Thon, De Regenboog, gezam. 
met Ter Apel en Nw. Weerdinge/Ros-
winkel (Startzondag).

Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:
Gert Stap (startzondag).
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. H.W. Thon, De Regenboog, gezam. 
met Ter Apel en Nw. Weerdinge/Ros-
winkel (Startzondag).

Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 11.00 uur: 
ds. A.W. v.d. Griend.
R.K. Statie Gieten.

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Vrijdag 9 sept. 19.00 uur, 
Eucharistieviering, celebr. Mgr. R. van 
den Hout en concelebr. diaken S.J. 
Hof. Zondag 11 sept. 10.00 uur, Eu-
charistieviering patroonsfeest, celebr. 
pastoor J.E.B. Deuling en concelebr. 
diaken S.J. Hof. Woensdag 14 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, zondagmorgen om 
9.30 u. ds. M.J. van Binnendijk. Viering 
Heilig Avondmaal. Zondagavond 
om 19.00 u. ds. M.J. van Binnendijk.  
viering en dankzegging Heilig Avond-
maal.

a.s. maandag is de eerste uitzending te zien
Youp Alblas uit Borger gaat in nieuw programma 
zonder ouders op vakantie
Uitzendingen: dagelijks vanaf  
maandag 12 t/m vrijdag 23 
september, om 18.05 uur, bij de 
NTR op NPO Zapp. Via NPO 
Start is de serie al vooruit te 
kijken: vanaf  12 september staan 
de eerste 5 afleveringen online en 
vanaf  19 september zijn de laatste 
5 afleveringen te zien. Website: 
www.zapp.nl/programmas/
zonder-ouders-op-vakantie

Youp Alblas (15) woont met 
zijn ouders en broertje Max in 
Borger (Drenthe). Hij is een echt 
familiemens, dol op zijn oma en 
hij geniet elk jaar enorm van de 
gezinsvakanties in Italië. Als bijbaantje 
werkt Youp als vakkenvuller in een 
supermarkt. Youp is daarnaast erg 
music minded: hij luistert veel muziek 
uit de jaren ‘80. Bij zijn oma thuis 
stond op de kinderkamer van zijn 
moeder nog een oude platenspeler, 
zo ontdekte hij dit genre. Hij is gek 
op INXS, Bon Jovi, The Beatles, Bob 
Dylan en Fleetwood Mac, maar hij 
houdt ook van muziek uit de huidige 
hitlijsten.

In de nieuwe realityserie Zonder 
ouders op vakantie (ZOOV) gaan zes 
jongeren tussen de dertien en vijftien 

jaar voor het eerst zonder ouders op 
vakantie naar een onbekende zonnige 
bestemming. Daar leren ze niet alleen 
elkaar beter kennen, maar krijgen ze 
ook een spoedcursus budgetteren, 
koken en schoonmaken. De groep 
verblijft in een luxe villa zonder 
ouderlijk toezicht.  Maar er is wél een 
cameraploeg die alles vastlegt.

Het spanningsveld tussen een 
gezonde afhankelijkheid van je ouders 

en complete onafhankelijkheid is het 
centrale thema in ZOOV. Wat hopen 
de jongeren te leren van anderen, 
en van zichzelf ? Door avonturen te 
beleven, zelf  uitdagingen aan te gaan 
en te overwinnen, leren ze veel. Zo 
komen ze er wellicht achter dat ze al 
heel veel zelf  kunnen, maar toch nog 
het een en ander te leren hebben... 
Zonder ouders op vakantie is een 
coproductie van de NTR en NewBe.
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Mooie fietsroutes in Borger-Odoorn
 
In Borger-Odoorn zijn deze zomer twee fietsroutes van ongeveer 37 kilometer 
gelanceerd in het kader van Doortrappen in Drenthe. 
 
Deze routes zijn gratis af  te halen bij het Tourist Info Punt in Borger. 

Komende weekenden maaiwerkzaam-
heden langs N34, N381 en N391
In de weekenden van september en oktober vinden er maaiwerkzaamheden 
langs provinciale wegen plaats. Een deel van de N34, N381 en N391 gaat in beide 
richtingen dicht voor de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers. Doorgaand 
verkeer wordt omgeleid via aansluitende provinciale wegen. Dit wordt ter plaatse 
met borden aangegeven.

De bus volgt tijdens de afsluiting een omleidingsroute. Kijk op www.qbuzz.nl voor de 
actuele reisinformatie. Ook langs overige provinciale wegen wordt gemaaid in september 
en oktober. Dit gebeurt met een rijdende afzetting. De weg kan daardoor open blijven 
voor het verkeer.

N34 dicht: 
- tussen N381 en Borger: vrijdag 9 september 21.00 uur tot zaterdag 10 september 24.00 
uur en van vrijdag 16 september 21.00 uur tot 17 september 24.00 uur
- tussen de rotonde bij Gieten tot aan de Punt (aansluiting met de A28): vrijdag 23 
september 21.00 uur tot maandag 26 september 5.00 uur.
- tussen af- en oprit Gieten tot aan de rotonde Gieten: zondag 25 september van 05.00 
uur- 24.00 uur

Groot onderhoud N378 
Asfalt wordt vervangen vanaf de 
bebouwde komgrens Gasselternijveen
De provinciale weg N378 is vanaf  half  september circa vijf  weken gedeeltelijk 
afgesloten. De provincie laat dan groot onderhoud uitvoeren en asfalt vervangen 
vanaf  de bebouwde komgrens Gasselternijveen tot en met de rotonde Atlantislaan 
in Stadskanaal. Doorgaand verkeer kan omrijden via de N374, N366 en N33.

De werkzaamheden starten maandag 12 september aanstaande. Die bestaan uit het 
verwijderen van oude asfaltlagen, het opnieuw asfalteren van de weg.
De werkzaamheden duren naar verwachting in totaal circa vijf  weken, opgedeeld in drie 
fasen:
 
Fase 1 – Rotonde Atlantislaan tot en met de ovonde bij het ziekenhuis (een week)
Fase 2 – Rotonde kanaal t/m de bebouwde komgrens Gasselternijveen (twee weken)
Fase 3 – Tussen de rotonde bij het kanaal en de ovonde (twee weken)

Stremmingen
Per fase is het betreffende wegvak afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt met 
borden omgeleid.

Omleidingsroutes
Doorgaand verkeer kan omrijden via de N374, N366 en N33. De omleidingsroutes staan 
met borden aangegeven.

Bussen
Buslijn 14 (fase 1) en buslijnen 312, 24 en 71 (fase 2) rijden een aangepaste route. Qbuzz 
neemt de gewijzigde planning op in de dienstregeling. Bekijk de website van Qbuzz voor 
actuele reisinformatie.

a.s. Zondag is er rommelmarkt in Exloo
Snuffelen op een markt tussen allerlei mooie spulletjes. Zoek datgene wat je leuk 
vind. Zoek hetgeen je nog  in jouw collectie mist. Dit kan zondag 11 september bij 
het dorpshuis in Exloo.

Om 10.00 uur kun je beginnen met zoeken tot 15.00 uur. Alle inkomsten komen ten 
gunste van ons dorpshuis in Exloo. We zien jullie graag op Hoofdstraat 58a in Exloo.

Burendag in Nieuw-Buinen
Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen Organiseert ook dit seizoen een 
rommelmarkt en een kindermarkt tijdens landelijke burendag in Nieuw-Buinen. 
Er is muziek op het plein vanaf  10.00 uur Freddy de Bruin en in de middag 
artiesten van Lucky Joe.

Vereniging voor Dorpsbelangen organiseert op zaterdag 24 september van 10.00 uur tot 
17.00 uur i.s.m. het dorpshuis een rommelmarkt voor de MFA in Nieuw-Buinen. Er zal 
voor de jeugd een luchtkussen en bungeetrampoline aanwezig zijn. Bewoners uit Nieuw-
Buinen die zich opgeven voor de rommelmarkt mogen hun spulletjes gratis uitstallen 
voor de MFA. Aanmelden voor deelname via info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl
Na 17.00 uur moet u alle niet verkochte spullen weer meenemen naar huis. De plaats 
moet weer schoon achtergelaten worden. Er is koffie, thee en ranja gratis.
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Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Een uniek evenement voor kinderen met Down-syndroom
De eerste ‘Dreamnight’ bij Eko-Tours in Exloo
Afgelopen week reden de wagens 
van Eko-Tours, zoals gebruikelijk, 
weer door het dorp Exloo. Maar 
nu was er toch iets bijzonders: 
een politieauto voorop, daarna de 
gidsenauto met een grote vlag met 
daarop ‘Dreamnight’ gevolgd door 
de andere wagens én de Mammoet-
express.  Deze middag waren alle 
wagens gereserveerd voor wel 23 hele 
speciale gasten.

Het was de allereerste ‘Dreamnight’ die 
georganiseerd werd door Eko-Tours 
in Exloo. De speciale gasten waren 
kinderen (met hun ouders) met het 
Down-syndroom via Kern Drenthe.

Dierentuinen en andere organisaties 
die zijn aangesloten bij de stichting 
Dreamnight (at the Zoo) organiseren 
één keer per jaar een evenement voor 
(chronisch) zieke en gehandicapte 
kinderen. De organisatie heeft inmiddels 
ruim 300 deelnemende partners 
verdeeld over 40 landen. Voorwaarde 
is dat alle activiteiten belangeloos 
worden uitgevoerd of  gesponsord zodat 
ouders en kinderen een ongestoorde 
en vooral ontspannen en leuke middag 
of  avond hebben die door de partners 
zelf  ingevuld mogen worden (www.
dreamnightatthezoo.nl).

Na de ontvangst bij het EkoPunt 
met limonade en een lekker stuk 
versgebakken koek vertrokken 
de wagens naar de eerste stop: de 
Schaapskooi in Exloo. Daarbij werd op 
de kruising het verkeer deskundig in 
banen geleid door contactclown Buddy, 

die de hele tour in de wagens mee reed. 
Terwijl de kinderen in de kooi de drie 
(achtergebleven) schaapjes mochten 
voeren kwam plots de gehele kudde 
de kooi in. En dat was natuurlijk een 
geweldige verrassing en ervaring. Ook 
voor de schapen trouwens…

Daarna werd koers gezet naar hunebed 
D30 waar poppenspeelster Anita 
Kemper de kinderen een mooi verhaal 
vertelde - samen met haar eekhoorn - 
en kregen de kinderen een ‘soep-steen’ 
mee.

Er volgde een mooie tocht door de 
bossen van Exloo waarna een stop 
werd gemaakt bij de Buinerkeet. Daar 
onthaalde Troubadour Edgar Smit met 
gitaar en leuke liedjes de groep. Er werd 
meegezongen en gedanst, wat een feest! 
Vandaar volgde er een mooie rit door 
de bossen naar het Molenveld en weer 

terug naar het EkoPunt in Exloo. Judith 
en Jaap Panjer hadden daar inmiddels de 
barbecue opgestart en lagen er heerlijke 
hamburgers te wachten met een lekkere 
limonade om het stof  een beetje weg te 
spoelen. Dat ging er natuurlijk wel in na 
zo’n mooie tocht.

Bij het afscheid mocht iedereen nog een 
lekker ijsje uitzoeken en kon iedereen 
moe, maar zeer voldaan huiswaarts 
keren. Dankzij de belangeloze 
medewerking van alle bedrijven en 
medewerkers die deze dag mogelijk 
hebben gemaakt konden we terugkijken 
op een geweldige eerste Dreamnight, 
waarbij Ruud Haak van Eko-Tours 
gelijk al de belofte deed om volgend 
jaar wederom een Dreamnight te gaan 
organiseren voor deze bijzondere 
doelgroep. En daar was iedereen het 
zeker mee eens!

Het mooiste seizoen is het ... Theaterseizoen!
Het beloofd een mooi theaterseizoen te worden
Traditiegetrouw start het nieuwe 
culturele seizoen op de 2e zaterdag 
in september tijdens het UITfestival 
in het Rensenpark in Emmen. 
Op deze 10e september kunnen 
bezoekers genieten van verschillende 
optredens en mee doen aan diverse 
activiteiten. Zo kunnen de jeugdige 
bezoekers s’middags op het 
kidsplein luisteren naar onder andere 
de sprookjesprinses en is het podium 
s’avonds voor onder andere Tim 
Akkerman, de Handsome Poets en 
Brainpower. Het avondprogramma 
wordt gepresenteerd door acteur, 
zanger en presentator Buddy Vedder.

Voor elk wat wils
Het belooft een mooi theaterseizoen 
te worden. Zo kunnen bezoekers van 
het ATLAS Theater dit seizoen niet 
alleen genieten van vier gerenommeerde 
musicals waaronder Grease en The 
Prom maar kunnen ze zich ook 
laten verbazen en verwonderen door 
de prachtige dans van MOMIX of  
een heerlijk avondje lekker swingen 

met The Bootleg Eighties. Ook aan 
de cabaretliefhebbers is gedacht zo 
zorgen onder andere Pieter Derks, 
Dolf  Jansen en Thijs Kemperink voor 
een vermakelijk avondje uit. Voor de 

jeugdige bezoekers staan o.a. Pip & 
Pelle, Kikker en Kruimeltje op het 
program. Er is ook dit seizoen voor elk 
wat wils geprogrammeerd, je leest het 
allemaal op atlastheater.nl
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Reünie de Kruimel in Gasselte 
‘Ik denk dat het heel erg druk gaat worden’

De Kruimel in Gasselte houdt op zaterdag 17 september een reünie. 
Jarenlang was de Kruimel een drukbezocht dorpscafé en vanaf  2008 is 
het zo ongeveer de meest populaire trouwlocatie van ons land met een 
klantwaardering van 9,9. De reünie wordt gehouden vanwege het feit dat het 
dertig jaar geleden is dat de Kruimel voor het eerst de deuren opende. 

‘Iedereen kan komen’
‘Moet ik een feest geven nu de Kruimel 
dertig jaar bestaat? Die vraag hield 
me echt bezig, Ik had eigenlijk geen 
idee. Want wie moet je dan allemaal 
uitnodigen? Ik vond dat lastig en 
besloot er dan maar niets aan te doen. 
Tot iemand riep dat een reünie wel iets 
zou kunnen zijn. En eigenlijk was ik 
meteen verkocht. Iedereen kan komen, 
je vergeet niemand uit te nodigen. 
Vervolgens was het nog wel even zoeken 
naar een datum. Want op dit moment 
en ook de komende periode hebben 
we elke dag (!) een bruiloft. Toen 17 
september uitviel, heb ik die datum 
meteen vastgelegd’, vertelt Carolien 
Pepping van de Kruimel. 

Elk weekend feest
Dries en Carolien Pepping beginnen 
dertig jaar geleden de Kruimel. ‘ Het was 
tot aan dat moment de boerderij van 
Sien Jipping, die er vroeger een bakkerij 
en een winkel had. Dries groeide op 
tegenover de boerderij en toen Sien 
naar het bejaardenhuis ging, gunde ze 
haar buurjongen de boerderij.’, vertelt 
Carolien, die toen al samen met Dries 
De Smidse in Gasselte – tegenwoordig 
de pizzeria- runde. Het idee om van de 
Kruimel een dorpscafé te maken, bleek 
een schot in de roos. ‘Het liep gelijk 

lekker. Ook voor ons als gezin was het 
gewoon ideaal. De kinderen genoten van 
de prachtige tuin en van de opbrengst 
van het café konden we elk jaar de 
boerderij een beetje mooier maken. 
Het was fantastisch. We gingen uit in 
eigen huis. Ik heb nooit iets gemist in 
elk geval, we hadden elk weekend groot 
feest’, blikt Carolien terug. 

Beste trouwlocatie van Nederland
In eerste instantie was de Kruimel op 
vrijdag, zaterdag en zondag geopend. 
Later werd gekozen voor alleen de 
vrijdag. ‘Toen het rookverbod ging 
gelden, hebben we besloten het roer om 
te gooien. We zijn toen een trouwlocatie 
geworden en ook dat bleek opnieuw 
een goede keuze. In 2018 werden we op 
basis van de recensies gekozen tot beste 
trouwlocatie van Nederland. Dat leverde 
ons heel erg veel (landelijke) publiciteit 
op.’ 

‘We hebben echt een geweldig team’
En toen werd het 2019. Dries werd ziek 
en kwam al binnen enkele maanden 
te overlijden. ‘Wat dat betreft ben ik 
heel erg blij dat hij het succes van 2018 
nog meegemaakt heeft. Dries was de 
man van de muziek en de keuken. 
Hij was de man van ‘Wave The Days, 
Wave The Nights’. Niet zelden pakte 

hij de microfoon om te gaan zingen 
in het café. Veel mensen zullen hem 
ook zo herinneren’, vertelt Carolien, 
die ondanks alles de werkzaamheden 
voortzette. ‘Dries, het gezin en de 
Kruimel waren de belangrijkste 
elementen in mijn leven. Als ik zou 
stoppen zou ik twee van de drie kwijt 
zijn, en dat wilde ik niet’, zegt Carolien, 
die trots is op het team en rechterhand 
Ilona. ‘We hebben echt een geweldig 
team. Sleur kennen we niet, we zijn elke 
dag scherp om mensen de mooiste dag 
van hun leven te laten beleven. Onze 
kracht? Dat is ons team, de locatie en 
het feit dat mensen kunnen blijven 
slapen. We hebben een geweldige tuin, 
een kerkje en een strandje met vijver. 
Mooier bestaat eigenlijk niet’, verklaart 
Carolien het succes. En ondertussen 
heeft zoon Harmen de taken in de 
keuken overgenomen.  Daar waar zijn 
vader dus ook altijd actief  was. Mooier 
kan eigenlijk niet.

Reünie op zaterdag 17 september
Terug naar de reünie op zaterdag 17 
september. ‘Ondertussen hoor ik 
iedereen er over praten. Eigenlijk weet 
ik niet precies hoeveel mensen ik kan 
verwachten. Aan de andere kant zegt 
een stemmetje in mijn hoofd dat het wel 
eens heel erg druk kan worden’, vertelt 
Carolien. De reünie van de Kruimel op 
zaterdag 17 september begint om 19.00 
uur. Er is een DJ, er is een hapje en een 
drankje en de oude muntjes worden 
nog één keer uit de kast gehaald. Het 
zal echter vooral een weerzien zijn met 
oude bekenden. Opgeven voor de reünie 
is niet nodig. ‘Iedereen is welkom en kan 
gewoon langskomen’, besluit Carolien.
(Week in Week uit / Vincent Muskee)

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

Foto: Harrie Meiringh
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OPEL KARL 1.0 Automaat ecoFLEX Edition 
Airco
Mei 2018 - Zilver metallic - Stof
Benzine - Automaat - 42.290 km 
Nieuwprijs: €15.820,-

PRIJS

€
 11.999,-

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

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

PRIJS

€
 26.399,-

EXCLU
SIEF BTW

MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI 
Extra Lang navi/airco
Augustus 2020 - Wit - Stof 
Diesel - Handgeschakeld 
37.601 km - Nieuwprijs: €36.565,- 
ex.

PRIJS

€
 30.899,- 

MAZDA CX-5 2.0 SkyActiv-G Auto-
maat GT navi/leder
September 2018 - Rood metallic 
Leder - Benzine
Automaat - 42.378 km
Nieuwprijs: €40.445,-

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

€
 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

€
 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

€
 9.899,- 

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

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

€
 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,-

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

€
 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

€
 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

€
 16.999,- 

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

€
 29.999,- 

OPEL CROSSLAND 1.2 Turbo Au-
tomaat Elegance clima/17”LM
Maart 2022 - Wit/zwart
Stof - Benzine - Automaat 
595 km - Nieuwprijs: €36.940,-

WORDT

VERWACHT

PRIJS

€
 32.399,- 

OPEL MOKKA 1.2 Turbo Auto-
maat Ultimate navi
Maart 2022 - Wit/zwart
Alcantara - Benzine - Automaat 
1.069 km - Nieuwprijs: €42.120,-

WORDT

VERWACHT
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Het gaat weer crescendo met de school in Gasselte
Groei De Dobbe in Gasselte smeekt om 
uitbreiding
Nog niet zo heel lang geleden stond openbare basisschool De Dobbe in Gasselte nog 
te boek als een zwakke school. Die tijd is echter geweest. De school zit nadrukkelijk 
in de lift, iets dat tot uitdrukking komt in onder meer het groeiend aantal leerlingen. 
En precies dat groeiend aantal leerlingen levert een nieuw probleem op, want de 
school wordt te klein. Om die reden wil de school van directeur Jantinus Esschendal 
graag uitbreiden.

Sterke groei van het aantal leerlingen
Esschendal zag de school de laatste jaren 
groeien. Zo was er in 2018 nog sprake van 91 
leerlingen. Ondertussen echter, staat de teller 
al op 129 leerlingen. Daarmee is De Dobbe 
de op vier na grootste school binnen de 
Stichting PrimAH als gekeken wordt naar het 
leerlingenaantal. En de ingezette groei is nog 
niet voorbij. Neem alleen al de kleutergroep. 
Deze groep bestond bij het begin van 
het schooljaar nog uit dertig kleuters. De 
verwachting is echter dat dit er in december 
al 36 zullen zijn en aan het einde van het 
schooljaar zelfs veertig.

Dorp met veel jonge gezinnen
De groei van de school staat zeker ook voor 
de ontwikkeling van het dorp Gasselte. Het 
dorp is getransformeerd van een tamelijk grijs 
dorp tot een dorp met veel jonge gezinnen. 
En daar plukt De Dobbe de vruchten van. 
Opvallend; vanwege corona zijn relatief  
veel mensen van de Randstad richting het 
veel rustigere noorden verhuisd. In Gasselte 
zijn om die redenen mensen uit Utrecht en 

Rotterdam komen wonen.  Hoewel de nieuwe 
aanwas van leerlingen uiteraard met gejuich 
ontvangen wordt, brengt het De Dobbe ook 
meteen problemen. De school is namelijk 
veel meer ruimte nodig. Om die reden wordt 
al gesproken met de gemeenteraad, al is 
bekend dat de scholen in Eext en Eexterveen 
eerst aan de beurt zijn.

Plaatsing van een noodlokaal
Ondertussen heeft directeur Esschendal laten 
weten dat De Dobbe in elk geval behoefte 
heeft aan één extra leslokaal, terwijl het 
ruimer opzetten van de gangen ook hoog 
op het verlanglijstje staat. Omdat ook het 
dorpshuis in Gasselte uit wil breiden, zou 
de uitbreiding van de school in die plannen 
meegenomen kunnen worden. Esschendal is 
echter realistisch en weet dat de aanpassingen 
niet binnen een jaar gestalte zullen krijgen. 
Daarom zal bij de gemeente in eerste 
instantie ingezet worden op de plaatsing van 
een noodlokaal. (Week in Week uit / Vincent 
Muskee)

Fietsen met de PCOB afdeling Borger
PCOB afdeling Borger gaat weer fietsen 
en wel op donderdag 8 september a.s.

Men vertrekt er om 13.30 uur aan de 
voorzijde van de Goede Herderkerk aan de 
Hoofdstraat in Borger. Iedereen is van harte 
welkom.

Dorpshuis Borger zet de deuren open 
tijdens open huis

Als u al langer nieuwsgierig was naar alle activiteiten in het Dorpshuis van Borger 
dan kon u zaterdag tijdens het open huis hiermee kennismaken. Het dorpshuis is 
gevestigd in het Hunzehuys aan de Molenstraat een multifunctionele accommodatie. 
Multifunctioneel wil niet alleen zeggen dat er verschillende functies van verschillende 
organisaties zijn gehuisvest, maar ook dat de verschillende ruimten door meerdere 
groepen gebruikt worden. Daardoor is het volgens beheerder Luc Zwaneveld een 
open gebouw waar mensen en groepen elkaar tegenkomen en ontmoeten.

De naam, dorpshuis, zegt het al het is een 
huis voor het dorp. Een centrum waar 
een bonte verscheidenheid van activiteiten 
kan plaatsvinden. Er zijn ruimten voor de 
jeugdsoos en voor de biljartclub. Maar ook 
de Muziekhoek, Certe, Popschool Borger 
en de PlusBus Borger-Odoorn hebben er 
hun onderkomen. En dan zijn er nog de vele 
activiteiten van verenigingen en groepen, 
een paar zangkoren, een paar bridgegroepen, 
ouderen-activiteiten als sjoelclub, koersbal 
en handwerk, de fotoclub Borger-Odoorn, 
de stichting Harm Tiesing, het breicafé 
en het tekencafé, de Senioren Vereniging 
Borger, en enkele buurtverenigingen. Veel 
organisaties beleggen in het dorpshuis hun 
vergaderingen. Het Hunzehuys is volgens 

Zwaneveld een prachtige voorziening voor 
Borger en omgeving waar van hij vanaf  
de opening in 2014 beheerder van is. Het 
gebouw biedt onderdak aan verschillende 
basisscholen, de bibliotheek, de kinderopvang 
de buitenschoolse opvang de peuterspeelzaal 
het Sociaal Team en aan het Dorpshuis. (Week 
in Week uit/Martin Zaagman)
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Na een afnemende gezondheid is onze lieve,
altijd meelevende buurvrouw, 

Trijntje Ubels-Nijhof
                                                                              

overleden

We wensen de kinderen en klein- en 
achterkleinkinderen veel sterkte toe.

 Geertje Eefting
 Roelie Blok
 Reinie Breukers
 Jennie Klaasens
 Gini Levinga
 Ria Boer
 Gea en Harry Kapinga
 Hennie en Fop Douma

De buren van het pleintje, Oosteresstraat Borger

Verdrietig, maar met een onuitwisbare 
herinnering aan zijn leven, hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze lieve vader en opa

Hendrik Koek
Henk

                 *  Haskerland, 16 januari 1936
                 †  Exloo, 1 september 2022

Jetty (in liefdevolle herinnering)

Jitty (in liefdevolle herinnering)

Aleid
Wouter en Rosanne
Guus en Marleen

Anita en Rien
Tessa en Luuk
Emma en Dennis
Sofie
Elien

We hebben in besloten kring afscheid genomen.

Correspondentieadres:
A. Koek, Schoolstraat 14, 7875 AG Exloo

Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt 
gekregen, dan is het leven rijk geweest.

Dit zagen we terug in kaartjes, telefoontjes
en bloemen na het overlijden van ons mam
en (overgroot-) oma

Hillie Ottens Welling

Het heeft ons goed gedaan.

 Bert en Gea
 Henk en Aly
 Wim (in liefdevolle herinnering) en Ineke
 Rikus en Jannie
 (achter-) kleinkinderen

† Odoornerveen, 4 september 2022

onze Jan en opa Jan

't is vreemd maar dat vergeet je

maar op een keer, dan ben je

Lid in de Orde van Oranje - Nassau.

* Odoornerveen, 5 september 1938

Annet en Charles

en ieder beetje dat je sterft

Jan Schuilenburg

Het is je dikwijls zelf ontgaan

Sterven doe je niet in ineens

Wim Schuilenburg

je zegt, ik ben wat moe

Jantje Schuilenburg - Naber

     Laurens en Chantal

maar af en toe een beetje

Altijd te vroeg, maar met berusting hebben wij 
afscheid moeten van mijn lieve man en broer,

aan je laatste beetje toe.

          Mila, Elise

U wordt uitgenodigd om samen met ons afscheid 
van Jan te nemen op donderdag 8 september om 
10.30 uur in bovengenoemde aula.

 te tekenen op woensdag 7 september van 

Jan is overgebracht naar de aula op de Algemene 
Begraafplaats in Schoonoord, waar gelegenheid 

Achterweg 20, 7874 TM Odoornerveen

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
begraafplaats aldaar.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in 
de aula.

19.00-19.30 uur.

is tot afscheid nemen en het condoleance-register

Open dag in het 
rouwcentrum van 
uitvaartvereniging 
De Veenkoloniën in 
Nieuw-Buinen
Op zaterdag 10 september van 10.00-13.00 uur is er een 
open dag in het rouwcentrum van uitvaartvereniging 
De Veenkoloniën aan het Noorderdiep 234 in Nieuw-
Buinen. U bent van harte uitgenodigd om de vernieuwde 
rouwcentrum te komen bekijken. 

Lees het hele artikel op pagina 20.
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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.  

Feestelijke overhandiging Duofiets met Funtrain aan 
bewoners Thomashuis 2e Exloërmond

 

Vrijdag 2 september kon Stichting Vrienden van het Thomashuis 
eindelijk de elektrische Duofiets met Funtrain aan de bewoners 
van Thomashuis 2e Exloërmond overhandigen. Na bijna 2 jaar 
fondsenwerven was het enorme bedrag van € 22.000,- ingezameld. Er 
werden daarvoor verschillende acties georganiseerd waaronder een 
Rommelmarkt met Fancy Fair, verkoop van droge worsten en broden en 
een lege flessenactie. Dankzij vele donateurs, serviceclubs, winkeliers, 
bedrijven en vermogensfondsen is het gelukt om de fiets aan te 
schaffen!
 
Met deze combinatie van een duofiets 
met een aanhanger erachter kunnen 
3 bewoners met een verstandelijke 
beperking en 1 begeleider samen 
fietsen. Dit levert niet alleen veel 

plezier op, maar is ook belangrijk 
voor hun gezondheid! Afgelopen 
vrijdag werd dit heugelijke feit 
gevierd in bijzijn van wethouder 
Zwiep van de gemeente Borger-

Odoorn. Voorzitter Janny Stratingh 
van de Stichting Vrienden van het 
Thomashuis 2e Exloërmond hield 
een speech, waarna de rest van het 
bestuur op de feestelijk versierde 
fiets kwam aanrijden en symbolisch 
een grote kartonnen fietssleutel 
aan de bewoners overhandigde. 
De wethouder en enkele bewoners 
spraken nog een kort woordje. Na het 
officiële gedeelte konden de sponsors 
een proefritje op de fiets maken, waar 
gretig gebruik van werd gemaakt. 
Onder het genot van een hapje en 
drankje werd er nog even verder 
nagepraat.
 
De bewoners zijn erg enthousiast 
over de fiets. Dat bleek niet alleen 
uit het prachtige lied dat ze hadden 
ingestudeerd, maar het was ook 
duidelijk te zien aan hun glunderende 
gezichten. Er kunnen nu tripjes 
worden gemaakt met alle bewoners 
tegelijk, want er zijn ook bewoners 
die gebruik maken van een gewone 
fiets. Alhoewel zij ook graag mee gaan 
op de duofiets. Het is gewoon erg 
gezellig om zo samen op pad te gaan!

Met de feestelijke overhandiging 
van de fiets is er ook een einde 
gekomen aan de inzameling van lege 
statiegeldflessen.

a.s. zaterdag
Boekenmarkt in Stadskanaal
Op zaterdag 10 september wordt er een boekenmarkt gehouden in het gebouw van de Baptisten Gemeente 
Stadskanaal Noord, Handelsstraat  8A in Stadskanaal.

De boeken zijn keurig overzichtelijk 
gesorteerd en voor elk is er wat wils. 
Wie van een thriller houdt of  van 
romantiek, van tuinieren, poëzie of  
dramatiek, van religieuze boeken of  

om te studeren, of   boeken hoe je 
groente moet blancheren, kan te kust 
en te keur op deze boekenmarkt. 
Ook zijn er boeken van een 1e druk 
die voor een verzamelaar interessant 

kunnen zijn. De boekenmarkt begint 
om 10.00 uur en eindigt om 14.00 
uur.

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

Ouderenparticipatie
Welke senior wil meepraten 
over het thema wonen?
De gemeente Borger-Odoorn organiseert in samenwerking 
met Welzijnsorganisatie Andes een bijeenkomst voor senioren 
over het thema wonen. Hoe kunnen ouderen prettig en 
passend blijven wonen in de gemeente Borger-Odoorn? We 
gaan met elkaar in gesprek over wat de wensen en zorgen zijn 
rondom het wonen in de gemeente Borger-Odoorn. 

Ouderenparticipatie
Ook in onze gemeente hebben 
we te maken met vergrijzing. 
Veel ouderen wonen met 
veel plezier in onze gemeente 
en willen dat graag blijven 
doen. Maar ook steeds meer 
ouderen stellen zich de vraag 
of  dit mogelijk is. Kunnen ze 
doorstromen naar een kleinere 
woning die passend is bij hun 
wensen? Of  kunnen ze, met 
enige aanpassingen, in hun 
huidige woning oud worden? 
Hoe denkt de gemeente over 
woonvormen voor ouderen? 
Het is fijn om met elkaar 
hierover in gesprek te gaan. 

Bijeenkomst
Op woensdag 21 september 
vindt deze bijeenkomst plaats. 
Tijd: 10.00 – 11.15 uur. Locatie: 
Welzijnsgroep Andes,  De 

Baander 2 in Borger   

Interesse
Lijkt het u iets om hierover mee 
te denken, meldt u zich dan 
vóór 15 september aan bij 
Petra van den Bosch: 
p.vandenbosch@borger-odoorn.
nl   06 – 11 39 43 01. 

Opgave is verplicht. Bij grote 
opkomst wordt er uitgeweken 
naar een andere locatie.

De nieuwe SPITWA(A)RK is uit!
Het 3e nummer van 2022 over de historie van de voormalige 

gemeente Odoorn van de HV Carspel Oderen is uit.

Een bekend logement in Valthermond (Jan Burema), Valthe rond 1900 
(deel 4) (Gradus Kuipers †), Opgraving bij hunebed D34 in Valthe (Roel 
Sanders), Old Oring op riem (redactie), Voorplaat: Hotel Deiman, begin 

20e eeuw, Oderen verandert: Boermabrug Odoornerveen  (Roelof  
Hoving), Rondblik: Schatgraverij (Jan Wierenga), Herkent u het nog?: 

Deel van Melkweg in Klijndijk. Middenplaat: Tekening boerderij Exloo, 
Badhuisweg rond 1910. Uit de krant: 2e Exloërmond, plaats van lengte 

zonder breedte viert groot feest.
Bij Coöp in Odoorn, bibliotheek in Valthermond en Odoorn, het 
Vervenershuus in Valthermond en boekhandel Read Shop Boelens

(Emmermeer).

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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Spitwa(a)rk begint met een 
artikel van Jan Burema. 
Hij verdiepte zich in de 
geschiedenis van een bekend 
logement in Valthermond 
dat in 1900 bekend stond als hotel P.J. Smit. Bij het 
hunebed D34 in Valthe is onlangs onderzoek gedaan. 
Roel Sanders schreef  over dit hunebed en over deze 
en eerdere opgravingen. De geschiedenis van Valthe 
wordt weer voor het voetlicht gebracht in een nieuwe 
aflevering van Valthe rond 1900. In een gedicht (in 
dialect) een jaarrond allerlei activiteiten benoemd die 
vroeger in Oring werden gehouden. De Middenplaat 
is een tekening van de boerderij aan de Badhuisweg 
in Exloo (± 1910), gemaakt door Johanna Elizabeth 
Metelerkamp. In Oderen verandert gaan we naar de 
Boermabrug in Odoornerveen. In Jan Wierenga’s 
column Rondblik komt het hunebed in Valthe ook aan 
de orde. Volgens hem schuilt er in ieder mens wel iets 
van een schatgraver. In de rubriek Herkent u het nog? 
een ansichtkaart van de Melkweg in Klijndijk uit de 
jaren zeventig van de vorige eeuw. Uit de krant is een 
artikel uit 1953 over het dan komende eeuwfeest van 2e 
Exloërmond. Op de voorplaat café Deiman begin vorig 
eeuw. 

Een bekend logement in 
Valthermond
In de eerste helft van de 
20e eeuw waren kende 
Valthermond bekende 
uitspanningen. Vóór in 
de Valthermond, waar de 
Kavelingen zich splitst in het 
Noorder- en het Zuiderdiep, 
bevond zich bijna een eeuw 

lang het logement dat in 
1900 bekend stond als hotel 
P.J. Smit. Een mooi stukje 
spitten in de Valthermondse 
geschiedenis met veel mooie 
illustraties en foto’s.  

Valthe rond 1900 (deel 4)
De geschiedenis van 
Valthe wordt weer voor het 

voetlicht gebracht in een 
nieuwe aflevering van Valthe 
rond 1900. Herinneringen 
van Gradus Kuipers aan 
neijaorsvisites, spienstertied, 
vertier, naoberhulp en 
heideontginning.

Opgraving bij hunebed 
D34
Professor Daan Raemaekers 
verrichtte deze zomer met 
studenten van de Rijks 
Universiteit Groningen 
opgravingen bij het hunebed 
D34 bij Valthe. Een artikel 
daarover, over dit hunebed 
en eerdere opgravingen. 
D34 werd voor het eerst 
genoemd in 1818 en in 1869 
gedeeltelijk vernield. 

Old Oring op riem
Van een onbekende dichter 
plaatsen we een gedicht over 
het dorp Odoorn  In het 
dialect worden een jaarrond 
allerlei activiteiten benoemd 
die in Oring werden 
gehouden. Het artikel is 
verlevendigd met een aantal 
oude foto’s. 

Het wordt, indien gewenst, 
op verzoek toegezonden. 
Het blad is verkrijgbaar de 
Coöp in Odoorn, bibliotheek 
en het Vervenershuus in 
Valthermond, de bibliotheek 
Odoorn en boekhandel 
Boelens (Emmermeer). 

Roelof  Hoving
Tel: 0591-549268 (privé)
06-29560994

Studio DanS óók op RTV Tynaarlo Lokaal
Door de aandacht in de krant over 
de auditie voor het demoteam en 
de start van de nieuwe cursussen 
Stijdansen met Salsa, heeft RTV 
Tynaarlo Lokaal de reuring op het 
gebied van dansen opgevangen.

Op vrijdag 2 september was Jerry 
Vredenborg van Studio DanS 
uitgenodigd door RTV Tynaarlo om 
in het radioprogramma “Noord Oost 
Drenthe Informatief ” een interview 
te geven. Waarom? Studio DanS 
en dansschool Out of  control gaan 
samen een nieuw Demoteam creëren. 
Hiervoor houden ze komende zondag 
11 september om 16:00 uur een 
auditie. En zoals de inschrijvingen nu 
gaan, komen er misschien wel 2 teams. 
Tijdens het radioprogramma werd 
door Jerry Vredenborg uitgebreid 
uitgelegd hoe de auditie wordt 
afgenomen. De interviewers waren 
verrast door de laagdrempeligheid van 
de auditie. Passie voor dansen en je 
best doen zijn de twee ingrediënten 

voor het demoteam. Maar voor 
iedereen die zich nog wil opgeven 
voor de auditie. Let op, vol is vol. Dus 
schrijf  je snel in op www.outofcontrol.
nu. Daarnaast werden er vragen 
gesteld over de Cursus Stijldansen met 
Salsa. Over de cursus stijldansen werd 
gevraagd welke dansen daar nu onder 

vallen en wanneer de cursus precies 
begint. De cursussen beginnen op 14 
en 19 september en inschrijven kan 
nog op www.studiodans.nl Maar ook 
hier geld weer vol is vol. Het interview 
is terug te horen op de site van  
www.tynaarlolokaal.nl

Nieuwe Spitwa(a)rk!
Bekend logement in Valthermond, Valthe rond 1900, Opgraving hunebed D34 en Old 
Oring op riem

The Story Of Country in CCno11 te Valthermond
Op zaterdag 1 oktober a.s. komen Bart & Evert 
Kruizinga, Eltje Doddema en Harm Tabak naar 
cultureel centrum CCno11 te Valthermond. De 
mannen vormen de formatie Twij Körten Twij Langen 
en zijn vooral bekend vanwege hun Grunnegse laidjes. 
Deze keer gooien ze het over een andere boeg. Ze 
hebben zich verdiept in de muziek die hun inspireert 
en het in een totaal nieuw concept verwerkt: “The 
Story Of  Country.” In een twee uur durend concert 
nemen ze het publiek mee naar het ontstaan van deze 
muziekstroming, vertellen ze korte verhaaltjes en 
brengen ze heel veel liedjes. Bekend maar ook minder 

bekend werk. 1 oktober is de try out, dan is het de 
eerste keer dat ze het concept laten horen.

Story of  Country
In hun ode aan de 
countrymuziek besteden 
ze o.a. aandacht aan de 
artiesten Dolly Parton, 
Linda Rondstadt, Johnny 
Cash, Kris Kristoffersen, 
Merle Haggard, Willie 
Nelson, Roy Acuff, CCR, 

Nitty Grittyband, John 
Denver, Hank Williams, 
Everly Brothers, Randy 
Newman, Arlo Guthry 
& Steve Goodman, 
Waylon Jennings e.a. De 
kaartverkoop verloopt via 
www.ccno11.nl

Adverteren in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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‘Zonder straters geen stratenmakersfestival’
Jubileum 25 jaar Stratenmakersfestival in 
2e Exloërmond
 
Wij als bestuur van het stratenmakersfestival zijn enorm verheugd dat we 
dit jaar ons jubileum met jullie mogen vieren. 25 jaar geleden startte de 
‘handelsvereniging Tweede Exloërmond’ met de mondkerjaarmarkt. Gezien 
de vele stratenmakers die Tweede Exloermond rijk was, kwam Anneke Tuin 
(“geboren & getogen tweedemonder”) met het briljante idee om op dezelfde dag 
een stratenmakerswedstrijd te organiseren voor álle stratenmakers in Tweede 
Exloërmond. Hiermee was het stratenmakersfestival geboren.

Door de jaren heen is het stratenmakersvak 
erg veranderd en komen er ook veel straters 
van buiten het dorp, maar het concept is 
onveranderd gebleven: de stratenmakers 
ontvangen een vooraf  ontworpen patroon, 
die zij vervolgens zo goed mogelijk proberen 
te reproduceren. Dit vereist specialisme en is 
zéker niet (meer) vanzelfsprekend voor iedere 
stratenmaker weggelegd.

Inmiddels is het festival uitgegroeid tot 
een 2-daags evenement met op de vrijdag 

een openluchttheater. Dit jaar zal “Bonte 
avond op camping Twaaide mond” te 
zien zijn: een stuk met humor, herkenning 
en waterspektakel o.l.v de brandweer 
2e Exloërmond. Ook is er naast de 
stratenmakerswedstrijd op de zaterdag 
muziek en vertier voor jong en oud. Wij als 
organisatie -en vrijwilligers verheugen ons op 
uw komst.

Hieronder het activiteitenprogramma.

Mooie afsluiting uitverkoop na 43 jaar 
Geerts Warenhuis in Exloo

Afgelopen woensdag, 31 augustus, was de laatste dag openstelling van Geerts 
Warenhuis. De dag waarop de winkel voor de laatste keer open was in 'oude glorie'. 
Er kwamen heel wat mensen nog even een bezoekje brengen. Velen van hen namen 
bloemen en cadeaus mee of  haalden nog even oude herinneringen op. 

Het was een periode van afscheid nemen, 
maar ook vooruit kijken. "Iedereen wenst ons 
een mooie, nieuwe periode toe met pensioen 
en meer vrije tijd, maar vinden het ook wel 
erg jammer dat we 'vertrekken'. Gelukkig 
blijven we zelf  in het dorp Exloo wonen. 
Daar zijn we wel heel dankbaar voor. Wij 
gaan uiteraard wel het dagelijkse contact met 
zoveel mensen missen, maar daar vinden 
we vast weer een nieuwe vorm voor", aldus 
het vertrekkende ondernemersechtpaar 
Jan en Ankie Geerts van het gelijknamige 
Warenhuis. "We blijven met de webshop nog 
een deel van ons assortiment verkopen. Dat 
doen we trouwens echt door heel de wereld, 
afgelopen week nog een order naar Italië. 
Dan gaat het vooral om serviesgoed zoals 

Boerenbont. We blijven driemaal per week 
verzenden en kunnen zo daarin ook nog 
mooi onze vaste klanten blijven bedienen."

Bekenden en vrienden kwamen de laatste dag 
samen de winkel symbolisch op slot doen. Er 
werden foto's geschoten en filmpjes gemaakt 
om nog even het echte Geerts Warenhuis 
gevoel te kunnen vastleggen. 

Wat de toekomst aan Zuiderhoofdstraat 9 in 
Exloo gaat brengen qua nieuwe invulling is 
op dit moment nog onbekend. Jan en Ankie 
gaan in ieder geval nu een mooie nieuwe 
periode in hun leven tegemoet. 
Via www.geertswarenhuis.nl kun je vanaf  nu 
24/7 prachtige producten blijven bestellen.

Buurthuis Het Veurhof in Valthermond 
start het nieuwe seizoen met gezellige 
muziekmiddag
Het Veurhof  in Valthermond was de afgelopen jaren door de maatregelen meer 
gesloten dan open maar daar komt weer verandering in. Op zondagmiddag 11 
september is er vanaf  14.00 uur een gezellige muziekmiddag met o.a. Wouter de 
Polkaman en meerdere muzikanten. De entree is deze middag geheel gratis.

Deze maand worden ook weer de 
vaste activiteiten opgestart zoals o.a. de 
sjoelavonden, het darten, de bingo, de 
kaartavonden en de creatieve knutselavonden.

Buitenterrein opgeknapt
Het buitenterrein is de afgelopen tijd weer 

keurig opgeknapt door tal van vrijwilligers. 
Ook de schuur werd bijvoorbeeld weer 
voorzien van een nieuwe verflaag. Het 
Veurhof  in Valthermond is daarmee weer 
helemaal klaar voor de start van het seizoen. 
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Jeugd Buinen-Buinerveen Combinatie in het nieuw

Afgelopen woensdag 31 Augustus was de kick off  van het nieuwe 
voetbal seizoen voor de BBC (Buinen-Buinerveen combinatie). Alle 
spelers zijn in het nieuw gestoken en zijn de jaarlijkse teamfoto’s 
weer gemaakt door Jeannet Elting Fotografie.

BBC start dit jaar met een eigen 
meiden team en ook de aanwas van 

nieuwe Jongens onder 7 spelers zit 
goed in de lift. De kabouters zullen 

volgende week weer beginnen. Heb 
je interesse in voetballen bij BBC 
kom dan eens vrijblijvend mee 
trainen. Voor informatie kunt u 
contact opnemen met 06 – 51 72 
24 77.

Dennie Posthumus 
assistent trainer 
selectie vv Gieten
Voetbalvereniging Gieten heeft  
onlangs een akkoord bereikt met 
Dennie Posthumus voor Gieten 1 en 2.

Dennie Posthumus is inmiddels als assistent 
gestart van de nieuwe Hoofdtrainer Bas 
Nibbelke bij de selectie. Wilfred Joel blijft 
het komende seizoen nog coach van het 2e.

Klaverjassen in Dekelhem in 
Gieten
Houdt u van klaverjassen? Onze klaverjasclub in Dekelhem te 
Gieten kan er spelers bij gebruiken en heet u van harte welkom!

Iedere 2e en 4e dinsdag van 
oktober tot en met april wordt dit 
in Dekelhem georganiseerd. De 
kosten zijn € 2,50 per persoon en 
hiervoor krijgt u koffie of  thee 
en een prijsje. Wilt u eens komen 
kijken of  meedoen? Dan bent u 
van harte welkom in de Weem, 
onze recreatiezaal. We gaan weer 
beginnen op dinsdag 11 oktober 
en starten om 13.30 uur. U hoeft 
zich niet aan te melden maar als 
u het prettig vindt dan mag dat 

uiteraard wel.  Hebt u nog vragen 
of  wilt u meer informatie? U kunt 
dan bellen of  mailen met een 
van de dagbestedingscoaches van 
Dekelhem: 
Sabine Ybema: 06-10693343 
e-mail: s.ybema@icare.nl
Henriëtte Heeling: 06-83671623 
e-mail: h.heeling@icare.nl
Icare verpleeg & en 
Verzorgingshuizen, locatie 
Dekelhem Boddeveld 1 te Gieten.

Open dag in het rouwcentrum van uitvaartvereniging De Veenkoloniën in 
Nieuw-Buinen
Op zaterdag 10 september van 10.00-13.00 uur is er een open dag in 
het rouwcentrum van uitvaartvereniging De Veenkoloniën aan het 
Noorderdiep 234 in Nieuw-Buinen. U bent van harte uitgenodigd 
om de vernieuwde rouwcentrum te komen bekijken. Het 
rouwcentrum is met hulp van vrijwilligers onderhanden genomen 
en voorzien van een nieuw verflaag en fotobehang. En er zijn enkele 

aanpassingen gedaan om het gebouw beter te kunnen benutten.

Ook zijn er medewerkers aanwezig 
die u meer kunnen vertellen over de 
uitvaartvereniging, hoe een uitvaart 
wordt verzorgd en hoe uw wensen 

vastgelegd kunnen worden. Zij  
kunnen uitleggen wat het lid zijn 
van een uitvaartvereniging inhoud 
en wat de voordelen hiervan zijn. 

Voor verder vragen of  informatie  
kunt u contact opnemen met de 
beheerder van het rouwcentrum 
Dineke Westers, telefoon nummer 
0599 – 41 68 58 of  06 – 51 52 09 
86.
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De Treffer ‘16
Zaterdag 10 september 2022     
09:00  Roswinkel Sp. JO9-1JM  De Treffer ‘16 JO9-1JM  
10:00  De Treffer ‘16 JO12-1  SJO NWVV/Titan JO12-1  
10:00  De Treffer ‘16 JO10-1  Ter Apel ‘96 FC JO10-2 
14:00  De Treffer ‘16 JO15-1  Borger JO15-2

Zondag 11 september 2022     
14:00  Kwiek 1    De Treffer ‘16 1

vv Gieten
Woensdag 7 september
21:00 DOSKO 2 Gieten 2 Zaal
 
Donderdag 8 september
19:30 vv Gieten 1 BNC 1

Vrijdag 9 september 
20:00  Gieten 2 Zaal  Beilen 3  
21:00  Gieten 3 Zaal  Annen 1  
21:00 Doctorandus Vijfje 2 Gieten 1 Zaal

Zaterdag 10 september
08:30  Achilles JO17-2  Gieten/Eext JO17-2  
09:00  Gieten/Eext JO7-1JM  Gorecht JO7-6JM  
09:00  Gieten/Eext JO8-1JM  Annen JO8-2JM  
09:00  Gieten/Eext JO10-1JM  FC Assen JO10-3  
09:00  Gieten/Eext JO9-1JM  Rolder Boys JO9-1  
09:20  Zuidlaren JO7-3  Gieten/Eext JO7-1JM  
09:40  Gieten/Eext JO7-1JM  Zuidlaren JO7-1  
10:00  Oosterwolde JO14-1  Gieten/Eext JO14-1JM  
10:15  Hoogezand JO15-3  Gieten/Eext JO15-2JM  
10:15  Rolder Boys JO9-2  Gieten/Eext JO9-2JM  
10:30  Gieten/Eext JO11-1JM  Muntendam JO11-1  
10:30  Gieten/Eext JO11-2JM  Peize JO11-1  
10:30  Gieten/Eext JO13-1JM  Wildervank JO13-2JM  
12:00  Annen JO13-2  Gieten/Eext JO13-2JM  
12:30  Gieten/Eext JO17-1JM  Ter Apel ‘96 JO17-1  
12:30  ACV JO19-2  Gieten/Eext JO19-1  
13:00  Noordster JO15-1  Gieten/Eext JO15-1  
13:55  Zuidlaren JO8-5  Gieten/Eext JO8-2JM  
14:30 Gieten/Eext JO19-2 Zuidlaren JO19-3

Zondag 11 september 
10:00  Gieten 5  Gieterveen 2  
10:00  Eext 2  Gieten 3  
10:30  Asser Boys 2  Gieten 4  
12:00  LEO 2  Gieten 2  
14:00  vv Gieten 1  vv Gomos 2

Clubnieuws

vv Buinerveen
Zaterdag 10 September  
BBC JO 17-1 Valtermond JO 17-1 10.30 uur
SETA JO 13-1 BBC JO 13-1 09.00 uur
ZVC’14 JO 11-1 BBC JO 11-1 09.00 uur
BBC JO 10-1 NWVV/Titan JO 10-1 09.00 uur
Veendam JO 08-1 BBC JO 08-1 08.45 uur
BBC JO 07-1 Westerwolde JO 07-2 09.45 uur
Sellingen JO 07-1 BBC JO 07-2 09.45 uur
  
Zondag 11 September  
Buinerveen 1 Bareveld 1 14.00 uur
HOVC 4 Buinerveen 2 10.00 uur

sv Borger
Dinsdag 6 september 2022  
19:00 Borger 3 CEC 3

Zaterdag 10 september 2022  
08:45 Borger JO9-1 Noordster JO9-1
09:00 Borger JO13-1 Noordster JO13-1
09:00 Borger JO11-2 Westerwolde JO11-1
11:15 Borger JO13-2 Noordster JO13-2
11:30 Borger JO17-2 Nieuw Buinen JO17-1
11:30 Borger JO11-1 S.V. Oosterwolde JO11-1
14:30 Borger 2 DZOH 4
14:30 Bargeres 1 Borger 1
10:45 Fit Boys JO19-1 Borger JO19-1
14:30 Stadskanaal JO17-1 Borger JO17-1
11:00 CEC JO15-1JM Borger JO15-1
14:00 De Treffer ‘16 JO15-1 Borger JO15-2
09:00 Meerdijk JO11-2 Borger JO11-3JM
10:00 Alteveer JO11-1 Borger JO11-4
10:30 Hoogezand JO8-2 Borger JO8-1
11:00 Asser Boys MO15-1 Borger MO15-1

Zondag 11 september 2022  
10:00 VKW 4 Borger 2 zo.

HOVC
Woensdag 7 september    
20.00 Emmen 1 HOVC 1
  
Zaterdag 10 september    
9.00 HOVC JO8-1 (J/M) SJO Fc Meerdijk JO8-1
9.00 HOVC JO9-1 (J/M) Sv Mussel JO9-1
9.00 DZOH JO13-3 HOVC JO13-1
10.15 DZOH JO10-5 HOVC JO10-1
10.30 HOVC JO12-1 (J/M) SJS JO12-2
10.30 SJO VCG/SCN JO15-1 HOVC JO15-1JM
11.00 Noordster JO11-2 HOVC JO11-1 (J/M)
12.30 Stadskanaal JO15-3 HOVC JO15-2JM
13.00 HOVC JO17-1 SJO HH’97 JO17-1
13.15 Drenthina JO19-1 HOVC JO19-1
14.00 SJO ZVC’14 Vr1 HOVC Vr1
  
Zondag 11 september    
10.00 HOVC 2 Weerdinge 2
10.00 HOVC 3 WKE’16 2
10.00 HOVC 4 Buinerveen 2
10.00 KSC 2 HOVC 5
10.00 HOVC 6 Valthermond 4
10.00 Valthermond 3 HOVC 7
14.00 HOVC 1 Valthermond 1

vv Gasselternijveen
Zaterdag 10 september 2022
Actief  JO13-1JM  SJO ZVC ‘14 JO13-1JM 09:00
ASVB JO15-1JM  SJO ZVC ‘14 JO15-1  10:30
Annen JO8-3  SJO ZVC ‘14 JO8-2   09:00
Annen JO9-2  SJO ZVC ‘14 JO9-1JM  09:00
SJO ZVC ‘14 JO9-2  Westerwolde JO9-1    09:00
SJO ZVC ‘14 JO14-1  SJO Pekela 2000 JO14-1J  11:00
SJO ZVC’14 JO17-1  LTC JO17-1    09:00
SJO ZVC ‘14 JO11-2  Stadskanaal JO11-3    11:00
SJO ZVC ‘14 VR1  HOVC VR1    14:00
SJO ZVC ‘14 JO11-1  SJO BBC JO11-1JM   09:00
SJO ZVC ‘14 JO10-1  Wildervank JO10-1    11:00
SPW JO12-1JM  SJO ZVC ‘14 JO12-1JM  10:30
ST VAKO/Tynaarlo/Yde SJO ZVC ‘14 JO19-1  10:30

Zondag 11 september 2022
Rolder Boys 2  Gasselternyveen 1    14:00
Stadskanaal 2  Gasselternyveen 2    11:00
Stadskanaal 3  Gasselternyveen 3    10:00

Twee treffers van Thorsten Leeuw voor Buinen
Buinen wint ruim van Buinerveen in eerste 
bekerwedstrijd
Op sportpark De Woerd in Buinen was het zondagmiddag goed toeven, en 
zeker voor de supporters van Buinen. De ploeg van trainer Gert Bijker won 
namelijk de eerste bekerwedstrijd tegen buurman Buinerveen: 5-2. ‘Een 
prima uitslag’, was het oordeel van winnend trainer Gert Bijker. Bij rust 
leidde de thuisclub overigens al met 3-1.

Uitstekende eerste helft Buinen
De zege in de eerste bekerwedstrijd 
past wel in de voorbereiding van 
Buinen  tot zover. Zo werd Eext al met 
1-0 verslagen, al bleek derdeklasser 
Raptim wel nog een maatje te groot. 
Zondag echter, lieten de mannen 
van Bijker er bepaald geen gras 
over groeien. Met bij vlagen prima 
aanvalsspel werd Buinerveen zeker 
in de eerste helft van het kastje naar 
de muur gespeeld. Na de snelle 
voorsprong door een doelpunt van 
Remco Huizing maakten de gasten nog 
wel gelijk, daarna bepaalde Thorsten 
Leeuw de ruststand met twee treffers 

op 3-1. ‘En zeker voor de rust hebben 
we nog een aantal goede kansen gehad’, 
wist Bijker zich nog goed te herinneren.

Veel publiek en felle duels
Buinen maakte na de rust via Albert 
Stevens de 4-1. Hierna deden de 
bezoekers via een benutte strafschop 
van Jay van Hoof  wat terug. Het 
slotakkoord was echter weer voor de 
thuisclub. Marc Haandrikman namelijk, 
bepaalde  de eindstand op 5-2. ‘Het was 
de eerste officiële wedstrijd en ik ben 
tevreden voor nu’, liet Bijker weten. 
Overigens trok de derby veel bekijks 
en was sprake van een echte wedstrijd. 

‘Er werden felle duels uitgevochten, het 
bleef  echter allemaal echter wel binnen 
de kaders.’

Voor de nieuwe Hoofdtrainer van 
Buinen,Gert Bijker, was het afgelopen zondag 

zijn eerste officiële wedstrijd

Patrick Veldman scoorde 2 goals
Gieten maatje te groot voor Gieterveen
Ook voor de voetballers van Gieten en Gieterveen is de kop er af. Het 
onderlinge bekertreffen in Gieterveen werd relatief  gemakkelijk gewonnen 
door de gasten uit Gieterveen: 1-5.  Al halverwege was het verschil door de 
bezoekers gemaakt, want na 45 minuten eenzijdig voetbal was het al 1-3.

Wedstrijd al bij rust beslist
En toch waren er na het duel 
verschillende geluiden te horen. Zo 
oordeelde men bij de thuisclub dat 
de 1-5 nederlaag toch wel wat aan 
de geflatteerde kant was. Gieten 
echter, noemde het vooral een heel 
gemakkelijke zege, een zege die wat 
betreft de gasten nog veel hoger uit 
had kunnen vallen.  De waarheid zal 

ongetwijfeld ergens in het midden 
liggen.

Gieten nog niet fit genoeg
Zoals gezegd leidde Gieten na 45 
minuten voetbal al met 3-1. De 
doelpunten namens de gasten kwamen 
op naam van Patrick Veldman (2) en 
Florian van der Heide. Namens de 
wel hardwerkende thuisclub scoorde 

Jesse Nijhuis. Na de rust wisten 
alleen de bezoekers het net nog twee 
keer te vinden via Lars Joel en Stan 
Reugenbrink.  De zege betekent voor 
Gieten dat de weg naar de volgende 
ronde wagenwijd openligt. De andere 
opponent is namelijk Gomos 2. Al 
teveel reden voor optimisme is er bij 
Gieten echter nog niet. Daarvoor bleek 
de ploeg zondag nog niet fit genoeg. 
Gelukkig heeft trainer Bas Nibbelke 
nog drie weken de tijd om daar iets aan 
te doen.

Vrijdag in Sporthal De Koel
Zaalvoetballers Borger 
gaan van start in 
Topklasse
 
Aanstaande vrijdagavond gaan de zaalvoetballers 
van zvv Borger van start in de Topklasse. 
Tegenstander is dan Futsal Dragten uit het Friese 
Drachten.
 
De thuiswedstrijd begint vrijdag om 20.00 uur in de 
thuishaven van de zaalvoetballers: Sporthal De Koel.

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Overige voetbaluitslagen
Bekervoetbal
Valthermond  HODO  5-1
Gasselternijveen  SPW   2-1
Siddeburen  Nieuw Buinen   2-1
De Treffer ‘16  FC Ter Apel 96 0-10
GKC  Witteveense Boys  1-2
Borger NWVV  5-1
 
 
Oefenwedstrijden
BNC  Gasselternijveen  2-0
Borger 1  Jong Borger  7-1
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Leerlingen Esdal College Borger 
vermaken zich opperbest bij Klonie in 
Ellertshaar
Leerlingen van het Esdal College in Borger, om precies te zijn die van het Junior 
College, waren vorige week te gast bij groepsaccommodatie Klonie aan de Ellertsweg 
in Ellertshaar. Ze beleefden er een schitterende dag, waarbij de activiteiten 
nadrukkelijk in het teken stonden van teambuilding. 

De leerlingen leerden samen te werken en 
namen deel aan een zeskamp, Expeditie 
Robinson en ‘bamboestieken’ terwijl ze 
samen ook vlotten bouwden. Op deze manier 
leerden de nieuwe leerlingen elkaar goed 
kennen. Omdat ook het weer uitstekend 
meewerkte, kon gesproken worden van een 
zeer geslaagde dag. Groepaccommodatie 

Klonie in Ellertshaar is toch al zeer geschikt 
voor studenten, scholen en verenigingen. Dat 
heeft alles te maken met de prachtige ligging 
aan het water en pal naast het bos. Ook kan 
gebruik gemaakt worden van een zeer groot 
sportveld. In overleg kunnen zowel catering 
als activiteiten aangeboden worden. (Week in 
Week uit / Vincent Muskee)

Een idee voor het jaarprogramma
Hebben jullie de winterprogrammering 
al rond
De Streektaolambassadeur en de streektaolvrijwilligers van het Huus van de Taol in 
Aa en Hunze kunnen je helpen bij de invulling van het jaarprogramma. Zij kunnen 
bij jullie komen voor een ‘BROESCURSUS DRÈENTS` en/of  het spel ‘WEL HEF 
GELIEK’ te spelen. In deze spellen kun je laten zien en horen hoe groot je kennis 
is van het Drèents op allerlei terreinen, zoals bijzondere Drèentse woorden en oude 
voorwerpen. In een ongedwongen sfeer kan dit met een groep mensen gespeeld 
worden.

Naast deze spelvorm kunnen er - in overleg 
- gedichten worden voorgedragen en/of  een 
verhaal verteld. Dit allemaal in onze Drèentse 
Taol. Willen jullie hen een morgen, middag 
of  avond vastleggen; geen probleem maak 

een afspraak. Neem hiervoor contact op met 
de Streektaolambassadeur in Aa en Hunze, 
Jan Hartlief: 06 – 46 32 59 05 of  jghartlief@
ziggo.nl.

a.s. zaterdag vanaf 13.00 uur
Open dag Dorpshuis de Trefkoel in 
Gasselte
                      
Dorpshuis de Trefkoel te Gasselte biedt onderdak aan vele verenigingen/activiteiten. 
Daarom organiseren wij in samenwerking met alle verenigingen/ gebruikers een 
open dag op zaterdag 10 september a.s. vanaf  13.00 uur. Diverse verenigingen zullen 
zich dan presenteren.
 
Ook kan men zelf  deelnemen aan diverse 
activiteiten. Bovendien worden er ook 
verschillende dingen voor de kinderen 
georganiseerd. Door deze open dag te 
organiseren, hopen wij de verenigingen 

en ons Dorpshuis een boost te geven. Wij 
nodigen daarom iedereen uit om een kijkje te 
komen nemen, onder het genot van een kopje 
thee/koffie. Voor iedereen is er een goody 
bag met daarin info van alle verenigingen.

Kostvlies ruimt op a.s. zaterdag op
Op zaterdag 10 september a.s. is er  van 10.00-15.00 uur een rommelmarkt bij het 
Zandgat tussen Kostvlies 35 en 37 Gasselte.

Tevens is er een garagesale bij een aantal 
adressen aan Kostvlies, herkenbaar aan de 

banner bij de inrit.

Uitslagen Bridgeclub DES Exloo
Het bridge-seizoen 2022-2023 is van start gegaan met een Welkomdrive.
 
1e   Liesbeth Baard - Trijnie Feringa 68,28%
2e   Leny Blaauw - Henny Nijland 59,67%
3e   Alice Folkerts - Ruud v.d. Berg 55,10%
4e   Geert Boekholt - Joop Lammers 53,75%
5e   Anneke Super - Henk Bosma 52,94%

We spelen elke donderdagavond in Hotel De 
Oringer Marke te Odoorn.  Wie interesse 
heeft om te gaan bridgen, ook beginnende 
bridgers, kunnen voor inlichtingen terecht bij
Pieter Bokhoven  Tel. 0591 – 34 64 54 of  
bcdes.secr@gmail.com.

Mariska 5 jaar in 
dienst bij Anniek’s 
Hairdesign in 
Borger
 
Vele felicitaties zijn er geweest voor 
Mariska. Haar lustrum bij Anniek’s 
Hairdesign op de hoek van de Eeserstraat 
in Borger zijn niet onopgemaerkt 
gebleven.
 
Mariska, velen kennen haar als Riekie, kreeg 
een mooi boeket bloemen en een goede fles 
wijn aangeboden.

Vervoerderspoule Welzijnsorganisatie 
Andes
Ben je voor vervoer afhankelijk van anderen? Dan zou je gebruik kunnen maken 
van onze vervoerderspoule. Heb jij vervoer nodig voor je medische afspraken? 
Bijvoorbeeld voor een ziekenhuisafspraak of  een bezoek aan de huisarts? Neem dan 
drie werkdagen van tevoren contact op met de coördinatoren van de vervoerderspoule. 
Je kunt ons bereiken via 06-82425096 (Simone Boekholt en Elsemieke Spreen). Bij 
geen gehoor kun je Andes bellen (0591-585554).

Vrijwilliger worden?
Ben je gek op autorijden én vind je het leuk 
om sociale contacten op te doen? En vind je 
het leuk om je medemens te helpen en heb 
je wat tijd over? Woon je in de gemeente 
Borger-Odoorn? Dan zijn we op zoek naar 
jou! We zoeken vrijwilligers voor onze 
vervoerderspoule. Je ontvangt als vrijwilliger 
een vergoeding van €35 cent per kilometer, 
exclusief  eventuele parkeerkosten. Je auto 
moet voorzien zijn van een geldige APK 

en je dient deze auto verzekerd te hebben 
met minimaal een WA-verzekering inclusief  
inzittendendekking. Uiteraard dien je in het 
bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

Meer weten? Neem contact met ons op via 06 
- 82 42 50 96 (Simone Boekholt en Elsemieke 
Spreen). Bij geen gehoor kun je Andes bellen 
(0591 - 58 55 54). Mailen mag ook, stuur een 
mailtje naar info@andesborgerodoorn.nl

Dorpspleinfeest 2022 in Buinerveen 
Komend weekend is er weer het Pleinfeest in Buinerveen. 

Vrijdagavond opent men daar met Ik Hou 
van Buinerveen. Zaterdag vanaf  13:00 uur is 
er een gezellige markt op en rond het 
plein springkussen aanwezig, men kan 

kanovaren in het kanaal en wie wordt 
de sterkste man van Buinerveen. En 
zaterdagavond sluit men het pleinfeest af  met 
partyband Finally. 

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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Seizoenswandeling bij Buitencentrum 
Boomkroonpad in Drouwen
Op zondag 11 en 25 september kunt u met het hele gezin mee met een gids van 
Staatsbosbeheer voor een educatieve seizoenswandeling.

De gids van Staatsbosbeheer neemt u graag 
mee voor een wandeling door boswachterij 
Gieten – Borger. Tijdens de wandeltocht 
vertelt de gids u graag over het ontstaan 
van Boswachterij Gieten – Borger, over het 
gevarieerde bos en de vele soorten dieren die 
hier leven.

Elk seizoen heeft zijn eigen aandachtspunten. 
De nazomer is begonnen. Dit zie je terug 
in het bos. De heide begint al langzaam zijn 
kleur te verliezen. Hier en daar zie je al een 
paddenstoel uit de grond schieten, helemaal 
als er een regenbui voorbij is gekomen. De 
bosmieren zijn nog actief  met dit mooie 
weer. Er moet hard gewerkt worden ten 
slotte, voordat we het weten word het weer 
kouder.

Na de wandeling is er nog de mogelijkheid 
om het Boomkroonpad te bezoeken. Ga 
naar de toppen van de bomen op 22.5 meter 
hoogte. Ook is het mogelijk om de kinderen 

te laten spelen op de speelweide of  in het 
Lorkenspeelbos. Nog even neuzen in het 
buitencentrum waarin een leuke winkel is 
gevestigd en een presentatie over het bos is te 
zien. Of  geniet nog even na bij Bospaviljoen 
de Woudstee van uw heerlijke wandeling.

Informatie
De seizoenswandeling vindt plaats op zondag 
11, 25 september a.s., start om 13:30 uur 
en duurt ongeveer anderhalf  tot twee uur. 
Het is handig om stevige wandelschoenen 
aan te trekken. De kosten zijn € 6,- voor 
volwassenen en € 4,- voor kinderen van  4 
t/m 12 jaar. Vooraf  aanmelden:  
www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/
hondsrug/seizoenswandeling-hondsrug

Plaats: Buitencentrum Boomkroonpad, 
Steenhopenweg 4, 9533 PN in Drouwen. 
Voor meer informatie en overige activiteiten 
kun je kijken op www.staatsbosbeheer.nl/
boomkroonpad

Klassiek in’t Veen start binnenkort 
haar nieuwe kamermuziek serie in 
Valthermond
Dit doen we op 18 september om 15.00u. met de KINDEROPERA 'VLOGEL' waarin 
drie klassiek geschoolde zangers acteren en zingen en worden begeleid door vier 
musici op viool, klarinet,cello en piano. Na het concert van ongeveer 50 minuten is er 
voor de kinderen nog een verrassing.

Het familieconcert van vorig seizoen met 
Edwin Rutten over de Mattheus Passie 
was zo'n groot succes dat we daarom weer 
een familieconcert presenteren. Het is een 
kleurrijke voorstelling met – eigenlijk net als 
de Mattheus Passie – ook een serieus thema 
alleen anders. Het gaat over een jong meisje 
met een verennest in haar buik.

VLOGEL vertelt over de zevenjarige Noeka 
en haar zeer zieke papa. We zien ze samen in 
een groot bed met gesprekken over nieuwe 
bergschoenen, de kijkdoos en waar je blijft 
als je voor altijd weg bent. Er zijn scenes met 
de ontwapenende Vlogel die een nest blijkt 
te hebben in Noeka's buik. VLOGEL is een 

verhaal over (willen) vasthouden en (moeten) 
loslaten en over het belang van die ijzersterke, 
fragiele verbeelding. 

Cast: Bibi Ortjens – sopraan,Erik Slik – 
tenor,Jokke Martens – bariton. Ensemble: 
viool: Theo Carpentier,(bas)klarinet: Gerard 
Romero Giralt,cello: Heidur Bjarnadóttir. 
Piano: Michelle Lynne. Artistiek team: 
Tekst: Alice Zwolschen, Muziek: René Veen, 
Vormgeving: Sanne Puijk, Regie: Nynke van 
den Bergh.

De voorstelling kost in tegenstelling tot 
de overige concerten slechts 15 euro voor 
volwassenen en 7,50 voor kinderen!

Joris Wouda uit Drouwen Nederlands 
kampioen 4 span mennen
Joris Wouda (16) uit Drouwen is zondag 
in Tilburg Nederlands kampioen 4 
span mennen (klasse M 4 span pony’s) 
geworden. Wouda maakte tijdens de 
eerste dag op zaterdag al het verschil en 
bouwde de opgebouwde voorsprong een 
dag later alleen maar verder uit.

‘De pony’s moeten één team vormen’
Hoewel Joris vorig jaar al tweede werd, 
wist hij eigenlijk niet wat hij verwachten 
moest in Tilburg. ‘Ik kende de concurrentie 
niet en wist dus niet wat ik precies kon 
verwachten. Achteraf  was het verschil best 
groot en daar ben ik natuurlijk trots op’. 
Dat Wouda gezien mag worden als een 
groot talent en dat de titel dus eigenlijk niet 
als een verrassing kwam, blijkt wel uit het 
feit dat hij al onderdeel uitmaakt van het 
Perspectiefteam van de KNHS. Bovendien 
rekende hij in Tilburg af  met menners die 
wat betreft de leeftijd zijn vader hadden 
kunnen zijn.  Joris Wouda steekt ontzettend 
veel tijd in zijn sport. ‘Ik heb vijf  pony’s in 
mijn span, waarvan één dus reserve is. In 
principe moeten de pony’s om de dag lopen, 
komt er een wedstrijd aan dan ben ik er 
eigenlijk elke dag mee bezig.  Soms loop ik 
dan in 2 span of  in enkelspan. Ik heb een 
schema waardoor alle pony’s de aandacht 
krijgen die ze verdienen. Als menner moet je 
er voor zorgen dat we één team zijn, ik en de 

vier pony’s dus. Dat is een kwestie van veel 
trainen. De pony’s moeten elkaar begrijpen en 
het is aan mij om dat voor elkaar te krijgen. 
Het is niet zo dat als je bijvoorbeeld vier 
wereldtoppers in een 4 span zet, je altijd wint. 
Zeker niet zelfs.’

Voorbereiding op volgend seizoen
Joris bereidt zich aan het einde van het 
seizoen alvast voor op volgend seizoen, 
als hij uit gaat komen in de klasse Z. ‘De 
wedstrijden in Heeten en Hengelo die nog 
komen gebruik ik al als voorbereiding op 
het komende seizoen. In de Z klasse krijg 
ik te maken met zwaardere proeven. En 
in de wintermaanden zal ik weer veel in 
Ermelo te vinden zijn als onderdeel van het 
Perspectiefteam’, blikt Joris alvast vooruit.
(Week in Week uit / Vincent Muskee)

Buro Hollema nieuwe shirtsponsor van 
SV Borger JO11-2

In de loop van het afgelopen seizoen trad Buro Hollema toe als shirtsponsor bij de 
jeugd van SV Borger. Het team JO11-2 speelde in de afgelopen voorjaarscompetitie 
al met de sponsornaam Buro Hollema op de borst. Op de bijgaande foto staat het 
team dat in de afgelopen voorjaarscompetitie uitkwam als Borger JO11-2. Afgelopen 
zaterdag is de nieuwe competitie  gestart en ook de nieuwe lichting van de JO11-2 
speelt het komende seizoen in de mooie nieuwe shirts van Buro Hollema.

De sponsorcommissie van SV Borger dankt 
de sponsor, die zich voor de komende jaren 
aan de succesvolle jeugdopleiding van de club 
heeft verbonden. Voor SV Borger is Buro 
Hollema geen onbekend bedrijf. Enkele jaren 
geleden speelde het ingenieursbureau uit 
Rolde een belangrijke rol bij de herinrichting 
van ons sportpark.

Op hun website wordt het bedrijf  als 
volgt omschreven: Buro Hollema is een 

ingenieursbureau dat management-, advies- 
en ingenieursdiensten levert op de gebieden 
omgevingsarchitectuur, ruimtelijke ordening, 
civiele & cultuurtechniek en participatie.

Contactgegevens Buro Hollema:
Adres: Asserstraat 12, 9451 AC Rolde
Tel: 0592 241313
Mail: info@burohollema.nl
Website: www.burohollema.nl

Achterste rij v.l.n.r. Menno Sieds Mensonides (sponsor) en Yvo Scheringa (sponsor). Middelste rij v.l.n.r. 
Jarno Nieboer, Oliver Kral, Quinten Wennemers en Niek Dijkhuizen. Voorste rij v.l.n.r. Sven Remmelink 

(trainer), Roan Rijnberg, Koen Elzinga, Stan Roosjen, Sem Kalk, René Wennemers (leider).

Regionaal Volleybal Nieuw-Buinen zoekt 
nog extra dames en heren teams
Komend seizoen willen we graag weer  op de maandagavonden een competitie starten 
voor volwassenen met regionaal volleybal bij sporthal de Splitting in Nieuw-Buinen. 
We hopen medio oktober weer te kunnen gaan starten met een nieuw seizoen.

Seizoen 2022-2023
Om  te kunnen beginnen met de 
voorbereidingen zijn wij nog op zoek naar 
zowel dames  als heren  teams die mee wil 
doen en kunnen zich nu aanmelden. Dit 
kan door een mail te sturen tot uiterlijk 
donderdag 15 september 2022 naar: info@
reg-volleybal-nwb.nl Wij sturen u dan een 
aanmeldingsformulier terug, deze ontvangen 
wij dan daarna gaarne z.s.m. retour. 
Afzeggingen van wedstrijden willen we zoveel 
mogelijk voorkomen, daarom is het belangrijk 
om van tevoren door te geven op welke 
data jullie team niet kan spelen (bv. in de 
herfst- en/of  voorjaarsvakantie). Je kunt dit 
aangeven op het aanmeldingsformulier.

Inschrijfgeld
Voor het seizoen 2022-2023 is het 
inschrijfgeld €115,00 per team. Maak het 
geld over op rekeningnummer NL75 RABO 
0309234026 t.n.v. Regionaal Volleybal 
Nieuw Buinen onder vermelding van 
verenigingsnaam dames-heren naam teams. 
Als het inschrijfgeld een week voor de start 
van de competitie niet is betaald, kan een 
team pas meedoen nadat het inschrijfgeld is 
betaald. We hopen nieuwe teams te mogen 
ontmoeten in het komende seizoen van de 
regionale volleybalcompetitie. Voor vragen 
kun je ons altijd mailen:  
info@reg-volleybal-nwb.nl

Kleintje Bieb en Plaatjes & Praatjes
Activiteiten in de bibliotheek in
Nieuw-Buinen, Borger en Odoorn
Kom met je kleintje ( 1,5 – 4 jaar) naar Plaatjes & Praatjes in de bibliotheken Borger-
Odoorn. Samen met ervaren leidsters gaan we voorlezen, zingen, spelletjes doen 
of  knutselen. Iedere maand staat er een ander, voor de peuters herkenbaar thema 
centraal.  Het is gezellig met elkaar en goed voor de fantasie en taalontwikkeling van 
de peuters.

Plaatjes & Praatjes is in de plaats gekomen 
voor het maandelijkse BoekStartuurtje. 
Een nieuwe naam, maar dezelfde leuke 
bijeenkomsten waarin spelenderwijs de 
ontwikkeling van de kinderen wordt 
gestimuleerd.

Deze bijeenkomsten zijn gratis  voor ouders, 
opa’s en oma’s of  oppassers met kleintjes. 
Tijdens Plaatjes & Praatjes mogen kinderen 

ook altijd boeken lenen. Heeft je peuter 
nog geen bibliotheekpasje?  Lid worden is 
gratis, dus doen!  Plaatjes en Praatjes start 
in september met het thema vriendjes . De 
bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur tot 
11.00 uur. Opgeven is niet nodig. De data 
zijn:  woensdag 14 september in Bibliotheek 
Odoorn én Bibliotheek Nieuw-Buinen, op 
vrijdag 16 september in Bibliotheek Borger. 
Welkom!
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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

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.

Nu ook VVE bij Kindercentrum Het Elfenbankje in 
Klijndijk
Kindercentrum Het Elfenbankje biedt sinds begin dit jaar naast reguliere 
peuteropvang/ voorschool nu ook Voorschoolse Educatie (VE) aan. In 
een aparte peutergroep volgen de peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar 
spelenderwijs een leuk peuteractiviteitenprogramma, met leerzame thema’s.

Peuteropvang/ Voorschool 
met VVE
Peuteropvang heette vroeger 
peuterspeelzaal, maar deze 
naam is inmiddels veranderd 
in Peuteropvang. Soms wordt 
ook de term Voorschool 
gebruikt.

De peuteropvang bestaat uit een groep 
van maximaal 16 peuters en wordt 
geleid door 2 deskundige en ervaren 
pedagogisch medewerkers. De peuters 
krijgen de mogelijkheid om zich op alle 
ontwikkelingsgebieden (o.a. sociaal- 
emotionele ontwikkeling en spraak- en 
taalontwikkeling) te ontwikkelen. Spel 
en contact met andere kinderen zijn 
daarbij onmisbaar. Peuteropvang met 
VVE is de ideale voorbereiding op de 
basisschool.

De peuteropvang wordt met de peuters 
van het kinderdagverblijf  geïntegreerd 

in één groep van maximaal 
16 peuters en bestaat uit 2 
ochtenden in de week van 
08.30 tot 12.30 uur. Peuters 
met een VVE- indicatie 
mogen 2 extra ochtenden 
komen spelen.

Peuteropvang is voor alle kinderen van 
2 tot 4 jaar, ongeacht of  ouders werken, 
re-integreren, studeren, en kinderen 
die een VVE- indicatie of  Sociaal- 
Medische Indicatie (SMI) hebben. 
Afhankelijk van uw situatie komt u in 
aanmerking voor kinderopvangtoeslag 
of  gemeentelijke kindplaatssubsidie.

Kinderdagverblijf  (KDV)
Ons kinderdagverblijf  bestaat uit 
2 groepen; een aparte baby- en 
dreumesgroep en een peutergroep, met 
daarin geïntegreerd de peuteropvang/ 
voorschool met VVE.

De baby- en dreumesgroep bestaat 
uit maximaal 10 kindplekken en 
de peutergroep uit maximaal 16 
kindplekken. Op de babygroep zijn 
pedagogisch medewerkers werkzaam 
met een babyspecialisatie, die 
gespecialiseerd zijn in de verzorging en 
begeleiding van baby’s.

De binnenspeelruimten zijn ruim, speels 
en vrolijk ingericht en hebben diverse 
speelhoeken. Ook hebben we een leuke 
en grote buitenspeelruimte, waar de 
kinderen naar hartenlust kunnen spelen 
en ontdekken.

Bereikbaarheid
Kindercentrum Het Elfenbankje 
is uitstekend bereikbaar vanuit de 
richtingen Exloo/ Odoorn, Valthe/ 
Valthermond, Klijndijk en omgeving 
Odoornerveen en bevindt zich dichtbij 
de nieuwe op- en afrit van de N34 
Emmen – Groningen. U bent van 
harte welkom voor een kennismaking/ 
rondleiding op onze rustige, mooie en 
kleinschalige locatie!

a.s. zaterdag
Open Dag bij Vijfsterren Varkensboer Akkervarken in 
Valthermond
Op zaterdag 10 september a.s. ben 
je tussen 10.00 en 16.00 uur van harte 
welkom bij Akkervarken om kennis 
te maken met de varkens tijdens 
het “Weekend van het Varken” van 
Varkens in Nood. 

Bij het Akkervarken kun je om 11.00 
en 14.00 uur een rondleiding krijgen en 
vertellen de varkensboeren hier graag 
alles over de dieren. Hoe slim en sociaal 
is een varken, hoe gedraagt een varken 
zich als hij zich vrij kan bewegen? 
Of  je nu vleeseter, vegetariër of  
veganist bent: dit is een mooie 
gelegenheid om varkens te ontmoeten.

Je bent van harte welkom aan het 
Noorderdiep 592 te Valthermond.

Ben je onlangs in Estland, Letland, 
Litouwen, Polen, Slowakije, Hongarije, 
Oekraïne, Moldavië, Roemenië, Servië, 
Bulgarije, Italië of  Duitsland geweest? 
Kom dan niet naar het Weekend van het 
Varken. Je zou de varkens dan kunnen 

besmetten met Afrikaanse varkenspest. 
Dit virus is niet gevaarlijk voor 
mensen, maar wel levensgevaarlijk voor 

varkens. Om diezelfde reden mogen de 
varkens niet gevoerd worden met zelf  
meegebracht eten.

Iedereen welkom, een plaats aan tafel voor iedereen!
Activiteiten rondom de kerk van de Protestantse 
gemeente aan de Kerklaan in Nieuw-Buinen
Op zaterdag 10 en zondag 11 september bruist het van activiteiten rondom 
de kerk van de Protestantse gemeente aan de Kerklaan in Nieuw-Buinen.  
Het begint op zaterdagmorgen om 10.00 uur met een grote rommelmarkt. 
Voor de kinderen is er een springkussen,  een kleedjesmarkt en je kunt je 
laten schminken.  Oekraïners, gehuisvest in ons dorp, presenteren zich op 
de markt met een kraam vol lekkere hapjes. Binnen, in het Tussendiep, is 
er een verloting, een bloemenkraam en een hele grote boekenkraam!  Er 
wordt koffie geschonken met taart. De opbrengst wordt gebruikt om het 
kerkgebouw te verduurzamen.

De kerk zelf  is open voor bezichtiging. 
Een rondleiding geeft u gelegenheid om 
meer te weten te komen over christelijk 
geloven. Uitleg over voorwerpen, 
rituelen en kerkelijke feestdagen. 
Ook de rol van kerken in de huidige 
samenleving komt aan de orde.  Op 
deze open monumentendag zijn er in 
de kerk ook orgelbespelingen op het 
monumentale Van Oeckelen orgel uit 
1879.  Aan geïnteresseerden vertelt de 
organist over de werking van het orgel. 

Aan het plein van de kerk is de Aula van 
de uitvaartvereniging de Veenkoloniën 
gevestigd. Onlangs zijn in het gebouw 
allerlei aanpassingen gedaan om 
tegemoet te komen aan de huidige, 
veranderende eisen bij begrafenissen 
en crematies. Zo is de opbaarkamer 
gemoderniseerd.  Ook de aula is op 
zaterdag 10 september geopend voor 
bezichtiging. Naast al deze festiviteiten 
start de kerk van Nieuw-Buinen op 
zondagmorgen met een kerkdienst 

(aanvang 9.30 uur) het nieuwe seizoen 
’22-’23 met als thema: “Aan tafel!”; aan 
tafel is er plaats voor iedereen, delen 
we ruimhartig, gaan in gesprek met 
elkaar en horen en zien we elkaar met 
andere oren en ogen.  Daarna wordt 
er in het Tussendiep koffie / thee / 
limonade geschonken. Om 11.30 uur 
starten er een drietal activiteiten, een 
fietstocht in de omgeving, een voet-  en 
volleybalspel. Binnen zijn verhalen te 
horen en foto’s te zien over Nieuw-
Buinen. Ook staat voor de kinderen 
het springkussen weer klaar. Na al deze 
activiteiten is het tijd (13.30 – 14.00 uur) 
om iedereen aan tafel te nodigen voor 
een eenvoudige maaltijd. De activiteiten 
op zondag. De kerk van Nieuw-Buinen 
wil verbindend zijn in buurt en dorp en 
nodigt nadrukkelijk iedereen uit om aan 
al deze activiteiten (géén kosten) mee te 
doen.

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Zondag 18 september Bouwselect
Aa en Hunze MTB-tocht vanuit Gieten
Zondag 18 september a.s. organiseert de Toerfietsclub Gieten de Bouwselect Aa en 
Hunze MTB-toertocht. Een schitterend parcours is dan uitgezet d.m.v. linten over de 
onverharde paden, wegen en single-tracks. Deels over de bestaande MTB routes en 
deels door minder bekend terrein.

Het parcours is geschikt voor de geoefende 
als ook voor de beginnende mountainbiker. 
Ook veldrijders en rijders op fat bikes zijn 
van harte welkom. Er kan gekozen worden 
uit routes van 35, 55 en, voor het eerst 75 
km. Starten kan vanaf  half  9 tot half  10 
bij de Kantine van de IJsvereniging aan de 
Boddeveld in Gieten.

Voorinschrijven kan via fietssport.nl of  in de 
app. Zo hoef  je geen formulieren in te vullen 
of  te wachten in de rij. Uiteraard kun je ook 
ter plaatse inschrijven met of  zonder de scan 
& go pas of  app.

Ben je nog geen lid van een NTFU-fietsclub?  
Overweeg dit dan eens. Het lidmaatschap 
kost 35 euro per jaar en levert een aantal 
grote voordelen op:

- Gratis verzekerd tegen schade en 
 ongevallen tijdens het fietsen in 
 clubverband of  in clubkleding
- Stevige korting op clubkleding door 
 bijdrage van shirt-sponsoren
- Gratis deelname aan eigen toertochten

En last but not least: fietsen in clubverband 
is gezellig, competitief  en levert veel (nieuwe) 
contacten op. Aanmelden kan op  
www.tfcgieten.nl

Aa en Hunze organiseert zomerse 
nieuwjaarsreceptie
De gemeente Aa en Hunze organiseert op vrijdag 16 september een 
nieuwjaarsreceptie. Niet, zoals gebruikelijk, in de eerste of  tweede week van het 
nieuwe jaar, maar aan het einde van de zomer.

Zomerse hapjes
Burgemeester Anno Wietze Hiemstra 
kijkt uit naar de zomerse receptie: 
“Door coronamaatregelen hebben 
we inwoners en organisaties in onze 
gemeente veelal digitaal gezien en 
gesproken. Ook de nieuwjaarsreceptie 
is tweemaal niet doorgegaan. Bovendien 
weten we niet zeker of  het aankomende 
januari wél door kan gaan.” Genoeg 
reden om de nieuwjaarsreceptie naar de 
zomer te verplaatsen. Het blijft wel de 
nieuwjaarsreceptie heten: “We vonden 
het een leuke, ludieke naam voor een 
kleinschalig evenement dat vooral draait om 
kennismaken en bijkletsen. We hopen dat veel 

inwoners, nieuwe inwoners, verenigingen en 
organisaties komen.” De burgemeester laat 
weten dat de oliebollen achterwege blijven: 
“In plaats daarvan hebben we zomerse hapjes 
en drankjes.” Er was nog een goede reden 
om de avond te organiseren. Burgemeester 
Hiemstra: “Er zit inmiddels een nieuw college 
en de nieuwe gemeenteraad is ook al een 
paar maanden aan het werk. Ook zij willen 
inwoners, verenigingen en organisaties nog 
beter leren kennen.” De avond wordt omlijst 
met muzikaal talent uit de omgeving. De 
zomerse nieuwjaarsreceptie vindt plaats op 
vrijdag 16 september (19:30 - 22:00 uur) op 
de Brink in Annen. Aanmelden kan via de site 
van de gemeente Aa en Hunze.

Dingspil-Dag Borger is meer dan alleen 
opritverkoop

Een opritverkoop dat was zaterdag één 
van de vele activiteiten aan de Dingspil in 
Borger tijdens de jaarlijkse Dingspil-Dag. 
Andrea woont in de straat en is één van 
de bestuursleden van Buurtvereniging 
Dingspil. Ze omschrijft de dag als een 
gezellige dag voor alle leden van de 
vereniging. De aftrap werd ’s ochtends 
gegeven door met elkaar in de straat 
koffie te drinken gevolgd door de 
opritverkoop.

Bewoners uit de straat verkopen tijdens de 
opritverkoop vanaf  hun eigen erf  diverse 
tweedehands spullen zoals kleding, boeken 
en spelletjes of  geven deze weg aldus het 
bestuurslid. Eén van de verkopers was de 
vierjarige Koen Hulshof. Hij had samen 

met zijn moeder een tafel op de oprit staan 
en hielp haar mee met de verkoop. Aan het 
einde van de middag volgde er een fietstocht 
waarna de dag werd afgesloten met een BBQ 
en bingo. (Week in Week uit/Martin Zaagman)

Koen Hulshof  was één van de verkopers tijdens de opritverkoop

Mysterieuze belevingstocht door de 
natuur bij Buitencentrum Boomkroonpad 
in Drouwen
Op zaterdag 10 september a.s. is het volle maan. Volle maan is een bijzonder 
natuurverschijnsel én Staatsbosbeheer maakt die beleefbaar voor jou. Tijdens deze 
mystieke avond kun je bij Buitencentrum Boomkroonpad een bijzondere wandeling 
maken. Samen met een gids dwaal je door de in stilte gehulde bossen en over door de 
maan verlichte velden. Al je zintuigen staan op scherp. Een onvergetelijke ervaring 
voor het hele gezin.

Onder begeleiding van een gids van 
Staatsbosbeheer maak je een spannende tocht 
door de bossen en over de heide van het 
Drouwenerveld. Je loopt door verschillende 
soorten bos en wordt af  en toe via smalle 
paadjes dwars door het bos geleid. Verder 
loop je langs grafheuvels, oude keienwegen en 
over de stille heide. Eerst nog in de schemer, 
maar langzaam wordt het steeds donkerder 
in het bos, nog iets verlicht door de volle 
maneschijn!

Misschien hoor en zie je wel uilen, 
vleermuizen of  andere nachtdieren, die na het 
ondergaan van de zon actief  worden en hun 
voedsel zoeken. Tijdens de tocht zetten we 
onze zintuigen op scherp, in de nacht hebben 
we immers al onze zintuigen nodig!

Informatie

De vollemaanwandeling vindt plaats op 
zaterdag 10 september a.s., start om 20:00 uur 
en duurt ongeveer anderhalf  tot twee uur. 
Het is handig om stevige wandelschoenen 
aan te trekken. De kosten zijn € 8,- voor 
volwassenen en € 6,- voor kinderen t/m 
12 jaar, geschikt vanaf  8 jaar. Vooraf  
aanmelden: https://www.staatsbosbeheer.nl/
vollemaanwandelingen

Plaats: Buitencentrum Boomkroonpad, 
Steenhopenweg 4, 9533 PN in Drouwen.

Voor meer informatie en overige activiteiten 
kun je kijken op www.staatsbosbeheer.nl/
boomkroonpad

Jan Willem Braams uit Gasselte maakt 
fietsroute Open Monumentendag

Zaterdag 10 en zondag 11 september is de landelijke Open Monumentendag. In Aa 
en Hunze zetten in totaal 14 monumenten die dag(en) hun deuren open, waaronder 
kerken, molens, historische boerderijen en een kroeg. Speciaal voor deze Open 
Monumentendag heeft Jan Willem Braams uit Gasselte een fietsroute gemaakt. De 
route leidt langs alle 14 deelnemende monumenten in Aa en Hunze.

“Geweldig dat de heer Braams geheel 
belangeloos deze fietsroute heeft 
samengesteld. Ik hoop dat veel mensen 
gebruik gaan maken van deze routes langs 
ons cultureel erfgoed. Ook op een andere 
dag dan Open Monumentendag is het 
een prachtige route om te fietsen”, zegt 
wethouder Ivo Berghuis. 

Fietsroutes
De fietsroute bestaat uit twee lussen: een lus 
die door het oostelijke deel van de gemeente 
gaat (Gasselte, Gasselternijveen, Gieterveen, 
Eexterveen, Annerveenschekanaal, 
Spijkerboor). Dit is een route van circa 42 

km. De andere lus gaat door het westelijk 
deel van de gemeente en voert langs Gasselte, 
Grolloo, Rolde, Gasteren, Anloo, Eext 
en Gieten. Deze route is 49 km lang. De 
fietsroute kan gestart worden op vanaf  elke 
deelnemende locatie.

QR code en uitgeschreven route
De fietsroutes zijn benaderbaar via een QR 
code. Deze codes zijn te vinden in weekblad 
De Schakel en op de website van de gemeente 
via www.aaenhunze.nl/openmonumentendag. 
Tevens zijn de uitgeschreven fietsroutes daar 
te vinden

Jan Willem Braams en zijn vrouw Grietje hier op archieffoto van Week in Week uit
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Geschiedenisproject Valtherschans in Valthe 
geopend door burgemeester Seton

Een groot project waarvan niemand had verwacht dat dit door 
vrijwilligers opgepakt en goed uitgevoerd zou worden. De 
Valtherschans in gereanimeerd, nadat de laatste loper er in 1682 
overheen liep. Een bijzondere gebeurtenis waar het dorp voor 
uitliep. Ook burgemeester Jan Seton was afgelopen zaterdag 
aanwezig en sprak zijn bewonering naar de vrijwilligers en bewoners 
uit.

Burgemeester Seton was trots op 
het project ‘Het is een bijzondere 
prestatie wat er in Valthe is gedaan. 
In overleg met het college hebben 
we wel eens tegen elkaar gezegd dat 
we niet verwachtten dat het project 
ging slagen.’

Ook de voorzitter van Plaatselijk 
Belang Valthe, Hans de Waal 
Malefijt sprak zijn waardering 
uit. ‘Het is zo’n bijzonder project 

en het ging niet zonder slag of  
stoot. Zo hadden we in 2021 een 
begroting gemaakt voor dit jaar, 
maar we moesten veel aanpassen. 
We wisten toen nog niet dat de 
brandstofprijzen omhoog gingen 
en dat er krapte op de arbeidsmarkt 
zou zijn.’

Na de verschillende sprekers was 
er muziek van de moeraskikkers uit 
Buinerveen.

‘De 75 mensen die er waren vonden 
het fantastisch dat het is gelukt’, 
begint de voorzitter. ‘Er zijn ook 
een aantal kritische bewoners naar 
mij toegekomen. 

Zij hadden niet verwacht dat de 
schans terug zou komen.’  Hanse 
de Waal snapt de kritische inwoners 
wel. ‘Het was eigenlijk een te 
groot project voor vrijwilligers. 
Dit hoorde eigenlijk bedrijfsmatig 
aangepakt te worden. Gelukkig 
had ik wat meer kennis daarvan, 
waardoor het met elkaar gelukt is.’

Op de Valtherschans liggen 
stenen, waardoor de schans 
goed toegankelijk is voor alle 
geïnteresseerden. Daarnaast staan 
er ook veel informatieborden bij de 
schans, waardoor een uitstapje naar 
Valthe ook erg informatief  wordt.

Om 12 uur was het feest klaar en 
gingen mensen onder het genot van 
een echt Bommen Berend biertje 
met elkaar aan de klets. Er waren 
veel bestuursleden van organisaties 
en ook De Waal heeft nieuwe 
connecties gemaakt. ‘Zo hopen we 
toch goed bekend te staan bij hen 
en misschien kunnen we elkaar wel 
helpen in de toekomst.’

Wat de voorzitter het leukste van de 
dag vond? ‘Ik vond de opening echt 
heel erg leuk, maar ik wist als een 
van de weinigen dat er een kanon 
afgevuurd zou worden. De schrik 
van de vele bezoekers was erg leuk 
om te zien, want zo’n kanon maakt 
echt veel lawaai’ eindigt hij lachend.

Mantelzorgers en zorgvragers 
uit Aa en Hunze genoten van een 
lunch

56 Inwoners uit Aa en Hunze genoten afgelopen zaterdag van een 
lunch in 't Keerpunt te Spijkerboor. Het betrof  hier mantelzorgers 
en hun zorgvragers.
 
Ze waren uitgenodigd door het 
Centraal Punt Mantelzorg van 
welzijnsorganisatie Impuls. Voor en 
na de lunch werd er genoten van 

een optreden van zangeres Martijje, 
die begeleid werd gitarist Allard 
Gosens. Ook wethouder Kiena ten 
Brink was aanwezig.

Vrijdag 9 september gezellige bingo in 
het MFA-gebouw de Noorderbreedte in 
Nieuw- Buinen
Op vrijdag 9 september organiseert Stichting Lucky Joe weer een 
gezellige bingoavond in De Noorderbreedte in Nieuw-Buinen. De 
bingo begint om 19.30 uur en de zaal gaat open om 19.00 uur.

Als er bingo valt dan mag de 
winnaar zelf  een prijs kiezen van 
de aangewezen tafel. Er is altijd 
voldoende keuze aan prijzen 
zoals: Leuke Deco artikelen, 
huishoudelijke artikelen, Rituals 
producten, pakketten met 

boodschappen, koffie, schoonmaak 
of  verzorging. Aanmelden niet 
verplicht. Meer info:
info@luckyjoe.nl Tel: 0599 – 61 67 
01/ 0597 – 42 15 51. Wij hopen 
u vrijdag 9 september te mogen 
begroeten op de bingo.
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Bom onder doorgaan ‘Roompot Baja 
Borger’
Of  de ‘Roompot Baja Borger’, de tweejaarlijkse grootste offroad rally van Nederland 
die al vier keer in Borger is gehouden, ook een vijfde editie krijgt, is nog maar 
de vraag. Zeker nu omwonenden met succes bezwaar hebben gemaakt tegen de 
vergunningverlening van de gemeente Borger-Odoorn. Het was de bedoeling dat Baja 
Borger van 3 t/m 6 november 2023 opnieuw gehouden zou worden in Borger.

Bezwaren tegen evenementen- en 
omgevingsvergunning
Ongeveer 65 mensen tekenden bezwaar 
aan tegen vooral het verlenen van 
een evenementenvergunning en een 
omgevingsvergunning. De indieners van het 
bezwaarschrift kregen deze week post van de 
gemeente. De bezwaren zijn door Borger-
Odoorn op alle punten toegekend. Daardoor 
is het nog maar zeer de vraag of  er een vijfde 
editie van Roompot Baja Borger komt.

Onvoldoende onderzoek naar het geluid 
dat wordt voortgebracht
Wat betreft het verlenen van een 
evenementenvergunning is er door de 
gemeente Borger-Odoorn onvoldoende 
onderzoek gedaan naar het geluid dat wordt 
voortgebracht door het evenement. Er is 
ook al onvoldoende onderzoek gedaan 
naar de geluidsimpact van het evenement 
op de nabijgelegen woningen, die van de 
bezwaarmakers dus. Dit had, zo oordeelt 
de gemeente nu, wel moeten gebeuren. 
De onafhankelijke bezwarencommissie 

oordeelde verder dat niet duidelijk geworden 
is op welke percelen met de verleende 
omgevingsvergunning ander gebruik is 
toegestaan. Ook is niet duidelijk welke 
bestemmingen er gelden op deze percelen en 
waarvoor de gemeentelijke ontheffing exact 
verleend is. Verder is de bijgevoegde kaart 
volgens de onderzoekcommissie niet duidelijk 
genoeg.

Onvoldoende belangenafweging
De route van de Roompot Baja Borger 
gaat deels door een natuurgebied, waarbij 
de kans volgens de bezwaarmakers reëel 
is dat dit invloed heeft op de natuur. De 
onderzoekcommissie is dan ook van 
oordeel dat er een quickscan uitgevoerd had 
moeten worden ten aanzien van de flora en 
fauna in het gebied.  Dan zou meteen ook 
duidelijk moeten worden of  er eventueel een 
aanvullende natuurvergunning noodzakelijk 
zou zijn. Conclusie is dat er op dit punt 
onvoldoende belangenafweging in de 
besluitvorming is gemaakt.
(Week in Week uit / Vincent Muskee)

Boscamping Zwanemeer plaatst 
informatie(z)uil
Met trots onthullen wethouder Bas 
Luinge en eigenaressen Leonie en Renee 
Vorenkamp de nieuwe informatie(z)uil 
aan Boscamping Zwanemeer.

Droom wordt werkelijkheid
De droom om een eigen 
recreatieonderneming te starten is er altijd 
al geweest bij de tweelingzussen uit Gieten. 
Wanneer zij thuiskwamen van hun verre 
reizen, bleven zij zich verwonderen over het 
landschap van de Drentse provincie. Vanaf  
begin 2022 namen ze daarom samen camping 
Zwanemeer over. Hiermee combineren zij 
hun passie voor de natuur en avontuur.

Natuur en educatie
“We kunnen echt ons eigen sausje eroverheen 
gooien” aldus Renee. “Daarbij ligt de 
focus op de op natuur en educatie”. De 
eigenaressen investeren daarom in duurzame 
voorzieningen zoals zonnepanelen en 
ecologische schoonmaakmiddelen. De 
informatiezuil bestaande uit een houten uil 
past dan ook heel mooi bij ons concept!”.

Lokale informatie
Door de QR-code of  NFC-chip op de 

informatiezuil te scannen, zien passanten 
verschillende wandel- , fiets- en ruiterroutes. 
Daarnaast staat er informatie op over plekken 
waar toeristen bijvoorbeeld hun fiets kunnen 
laten repareren en waar zij een kop koffie 
kunnen drinken. De zuilen worden gemaakt 
voor en door ondernemers uit de gemeente 
Aa en Hunze in samenwerking met de 
gemeente.

Lustrum Westerwolde-Hondsrug Rally 
voor het goede doel
De Rotary Club Westerwolde- Hondsrug organiseert op zaterdag 1 oktober de vijfde 
editie van de Westerwolde-Hondsrug Rally. Deze klassieker van het Noorden, kortweg 
de WHrally, voert de deelnemers over de mooiste landwegen van Drenthe met 
onderweg unieke en verrassende locaties.

‘We zijn blij dat we na een coronastop van 2 
jaar deze rit weer kunnen organiseren’, aldus 
Johan Westerman, namens de organisatie. 
Westerman staat vanaf  het begin aan de basis 
van deze rally die openstaat voor oldtimers 
van 25 jaar en ouder, cabrio’s en andere 
opvallende auto’s. Tijdens de rit gaat het 
niet zozeer om de snelheid als wel om het 
navigatietalent en de opmerkzaamheid van de 
deelnemers. De ontvangst met koffie en koek 
is bij Greven Bedrijfswagens in Stadskanaal. 
Daar vindt ook de briefing plaats. Hierna 
start de ongeveer 180 kilometer lange route 
door het Drentse landschap. Onderweg is er 
een koffiestop bij Automobielhuys Misker in 
Nieuw Amsterdam, terwijl de lunch wordt 

genuttigd bij De Bospub in Dwingeloo. 
Daarna gaat het via verharde en soms ook 
onverharde wegen weer richting Stadskanaal, 
waar de deelnemers zich verzamelen bij 
discotheek Fox. Hier staat een buffet klaar en 
wordt de uitslag bekend gemaakt. ‘Deze keer 
zijn er extra prijzen voor de winnaars, want 
het is het eerste lustrum van de WHrally’, 
weet Johan Westerman. De opbrengst van de 
inschrijfgelden (185 euro per equipe) en de 
donaties van sponsoren zullen na aftrek van 
de onkosten worden gedoneerd aan een goed 
doel. Doe je mee en win jij dit jaar de beker? 
Schrijf  je vandaag nog in op https://www.
whrally.nl/inschrijven De inschrijving sluit op 
25 september. Vol=vol.

Burgemeesters geven met zit-sta spel 
startsein voor Oktober Kindermaand
De burgemeesters 
van de twaalf  Drentse 
gemeenten geven 
woensdag 14 september 
op ludieke wijze het 
startsein voor Oktober 
Kindermaand. Zij spelen 
op een geselecteerde 
school het zit-sta spel 
met het doel kinderen 
te interesseren voor 
kunst, cultuur en 
natuur. Tijdens Oktober 
Kindermaand bieden 
culturele instellingen 
kinderen in de leeftijd van 
4 tot 13 jaar allerlei gratis 
activiteiten.

Na de Burgemeestersactie kunnen kinderen 
en ouders reserveren voor workshops, 
rondleidingen en theatervoorstellingen bij 
musea, schouwburgen en molens in Drenthe. 
De activiteiten maken een bezoek extra leuk.

Het deelnemen aan culturele activiteiten 
is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De 
burgemeesters willen met een symbolische 
actie kinderen vertellen hoe fijn het is om 
muziek te maken, toneel te spelen of  een 
schilderij te maken. Dit doen ze door in hun 
eigen gemeente een school te bezoeken. De 
burgemeesters spelen het zit-sta spel met 
de leerlingen. De winnaar wordt op de foto 
vereeuwigd met de burgemeestersketting en 
ontvangt het eerste programmaboekje.

Dit jaar wordt Oktober Kindermaand 
voor de 21ste keer georganiseerd. Ruim 

90 instellingen hebben leuke activiteiten 
voor kinderen ontwikkeld. Deze zijn 
bijeengebracht in een programmaboekje 
dat bij de VVV en in gemeentehuizen 
verkrijgbaar is. Het boekje krijgen de kinderen 
ook op school uitgereikt. Op de website 
www.kindermaand.nl zijn eveneens alle 
activiteiten te vinden.

Oktober Kindermaand heeft twee minder 
drukbezochte edities achter de rug. De 
afgelopen jaren waren er afgelastingen door 
de coronalockdown. De organiserende 
Stichting Kunst & Cultuur hoopt dat deze 
editie kinderen en hun ouders weer alle 
weekenden op pad kunnen en meedoen aan 
een circusles, drumles of  workshop lipgloss 
maken. Een dier schilderen in het dierenasiel, 
koekjes bakken in de molen of  het bezoeken 
van een theatervoorstelling kan ook.

Voormalig Burgemeester van Borger-Odoorn, Marco Out, gaf
vorig jaar, als burgemeester van Assen, het startschot in 

Assen voor de kindermaand 2021

KNON Hondenschool 
in Borger zoekt 

instructeurs

Ter versterking van ons gezellige en enthousiaste team van vrijwilligers zijn wij op 
zoek naar instructeurs en/of  aspirant-instructeurs. We zoeken mensen met ervaring 
in lesgeven en/of  mensen die opgeleid willen worden tot instructeur. Ervaring met en 
kennis van honden is een vereiste (bijv als paraveterinair). 

Onze instructeurs krijgen een interne 
opleiding aangevuld met modules 
van oa Tinley Academy. Onze 
hondenschool biedt een breed scala aan 
gehoorzaamheidscursussen voor alle rassen 
en rasloze honden, van pup tot VZH, maar 
ook behendigheid en hoopers.

Kijk voor meer informatie over onze 
vereniging op www.knon.nl, of  kom een 
kijkje nemen op een woensdagavond. De 
koffie staat klaar! Heb jij zin om ons team 
te komen versterken? Stuur uiterlijk 18 
september je motivatie naar info@knon.nl en 
wij nemen contact met je op!

In Exloo en 2e Exloërmond t/m vrijdag 9 september
Gemeente Borger-Odoorn biedt 125 
vluchtelingen noodopvang op 2 locaties
 
Sinds donderdag 1 september tot en met vrijdag 9 september aanstaande, biedt 
de gemeente Borger-Odoorn 125 vluchtelingen onderdak in de Hunsowhal in 2e 
Exloërmond en de sportzaal in Exloo. Het gaat om mensen die niet terechtkunnen in 
Ter Apel, waar het aanmeldcentrum helemaal vol zit.
 
Burgemeester Jan Seton: “We zien en horen 
dagelijks in het nieuws de grote stroom 
aan vluchtelingen die zich melden bij het 
aanmeldcentrum in Ter Apel. Wij willen 
graag onze bijdrage leveren en deze tijdelijke 
noodopvang op twee locaties aanbieden om 
de druk op onze buurgemeente Westerwolde 
te verminderen.”
 
In de Hunsowhal verblijven maximaal 75 à 
85 vluchtelingen. In de sportzaal in Exloo 
kregen maximaal 40 à 50 vluchtelingen 
een slaapplek krijgen. Voor beide locaties 
geldt dat de vluchtelingen op donderdag 

1 september aankwamen en op vrijdag 9 
september aanstaande weer vertrekken.
 
De gemeente Borger-Odoorn maakte de 
Hunsowhal en de sportzaal in Exloo klaar 
voor de noodopvang. Het Rode Kruis en het 
COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) 
bieden ondersteuning in de begeleiding van 
de vluchtelingen. Omwonenden van de 
Hunsowhal en de sportzaal in Exloo kunnen 
met vragen terecht bij de locatiemanagers van 
de gemeente. De omwonenden werden over 
de noodopvang geïnformeerd door middel 
van een bewonersbrief.
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Opbrengst hondenzwemmen gaat naar het KWF
Honden hadden zwembad De Zwaoi in 
Valthermond voor zich alleen

Het is een traditie om aan het eind 
van het zwemseizoen samen te 
gaan zwemmen met je hond. In het 
openluchtzwembad De Zwaoi in 
Valthermond mochten de honden daarom 
zaterdag weer lekker spetteren en spelen 
in het water.

Voordat het buitenbad wordt leeggepompt 
mochten de trouwe viervoeters even helemaal 
losgaan. Alle honden in alle soorten en 
maten waren welkom om een duik te komen 
nemen in De Zwaoi en naar hartenlust te 
genieten van het water tijdens het zwemmen. 
Ze hadden het hele bad voor zichzelf. Door 
het personeel van het zwembad was voor 
de honden een speciale helling gemaakt 
zodat de honden gemakkelijk in maar 

vooral uit het water konden komen. Na 
het honden zwemmen ging het bad dicht 
en zit het zwemseizoen ervoor dit jaar op. 
Het was daarom niet erg dat de honden het 
water vies maakten. De opbrengst van het 
hondenzwemmen gaat in zijn geheel naar het 
KWF. (Week in Week uit/Martin Zaagman)

Exloo en Boermastreek maken kennis 
met Golfpark Exloo

Alle inwoners van Exloo en de Boermastreek waren zaterdag door Golfpark 
Exloo uitgenodigd om kennis te komen maken met de golfsport en met de club. 
PGA-golfprofessionals en instructeurs verzorgden deze dag verschillende clinics. 
Belangstellenden konden op de driving range hun swing oefenen en leren chippen en 
putten op de chipping & putting area waarna er na het oefenen een paar echte holes 
konden worden gespeeld waarmee de golfervaring compleets was.

De golfbaan van Golfpark Exloo ligt tussen 
het natuurgebied de Zoersche Landen en de 
Hondsrug aan de Valtherweg. De 18-holes-
baan bestaat uit de Zuid-lus met A-status 
en de Noord-lus met C-status, is gevarieerd 
in opzet en technisch aantrekkelijk voor 
ieder spelniveau. Er werden deze dag door 
PGA-golfprofessionals en instructeurs 
diverse clinics gegeven. Belangstellenden 
konden daarnaast de swing oefenen op de 
driving range en leren putten en chippen. 
Ook kon men onder begeleiding een aantal 
echte holes spelen en prijzen winnen bij de 
Golfchallenge.

Golfpark Exloo biedt naast een gevarieerde 
golfbaan ook oefenfaciliteiten zoals driving 
range, oefenbunker en oefengreen. Wilt u 
op een ongedwongen manier kennis maken 
met golf ? In samenwerking met PGA 
Golfprofessionals biedt Golfpark Exloo 

verschillende kennismakingspakketten aan. 
Daarmee kunt u voor een zeer aantrekkelijk 
tarief  kennismaken met de verschillende 
aspecten van de golfsport. Bekijk de 
kennismakingspakketten en golfcursussen op 
www.golfparkexloo.nl. Ook voor groepen zijn 
er mogelijkheden om met golf  kennis maken. 
Daarnaast kunt u een gezellige en leerzame 
golfclinic combineren met een heerlijke lunch 
of  koffie met gebak in het restaurant.

Uniek aan het concept van Golfpark Exloo 
is dat ook golfers zonder GVB/handicap 54 
er kunnen spelen op de 9 holes Noord-lus. 
Enige ervaring met golf  is wel vereist. Nog 
geen enkele golfervaring maar toch een aantal 
holes spelen of  een sportief  uitje organiseren 
ter gelegenheid van iets feestelijks? Kies dan 
voor een golfclinic en maak kennis met golf  
onder begeleiding’. (Week in Week uit/Martin 
Zaagman)

Deelnemers kregen uitleg van golfprofessional Gerrald (r)

Ben van den Broek (r) voorzitter van de stichting Golfpromotie Drenthe leerde de deelnemers de fijne keepjes 
van de golfsport

Rommelmarkt Stichting Kinderparadijs 
2e Exloërmond terug van weggeweest

Stichting Kinderparadijs in 2e Exloërmond organiseerde zaterdag een rommelmarkt 
in de Geert Teisstraat in het dorp. Angela Levinga voorzitter van de stichting kijkt met 
een tevreden gevoel terug op wat ze noemt een geslaagde dag. “Iedere eerste zaterdag 
in september organiseren wij deze rommelmarkt waarbij de opbrengt voor de volle 
honderd procent ten goede komt aan de stichting”. Dit jaar was het de dertiende keer 
dat de markt werd gehouden.

De vrijdag voorafgaand aan de rommelmarkt 
reden vrijwilligers met tractoren met 
daarachter een platte wagen door het dorp 
om de spullen bij de mensen thuis op te 
halen. Het aanbod was dit jaar groter dan 
voorgaande jaren maar dit komt volgens de 
voorzitter omdat door corona het drie jaar 
geleden was dat de laatste rommelmarkt 
werd gehouden. Naast een ruim aanbod aan 
spullen was er een springkussen waren er 
hamburgers verkrijgbaar en natuurlijk een 

verloting met daarbij mooie prijzen. Stichting 
Kinderparadijs gebruikt de opbrengt van de 
rommelmarkt voor het onderhouden van de 
speeltuin en de speeltoestellen en daarnaast 
voor het organiseren van diverse activiteiten 
voor de kinderen zoals paaseieren zoeken en 
het bakken van pannenkoeken. Daarnaast 
hoopt de stichting met een deel van de 
opbrengst de picknickbankjes in de speeltuin 
te kunnen vervangen. (Week in Week uit/
Martin Zaagman)




