
Nr. 21 24 mei 2022 h.a.h. in Borger-Odoorn e.o.Midden in de Samenleving!

Henk Eggens: ‘Vrijwilligers waren het fundament van VanSlag’

Na bijna 500 concerten doet Vanslag in 
Borger de deur op slot

10 jaar was het open voor een talrijk publiek, bijna 500 concerten werden er 
georganiseerd maar nu is de deur op slot van VanSlag in Borger. Afgelopen vrijdag 
waren de slotakkoorden voor de band van Bert Hadders en de Nozems XL.

We hebben het altijd met veel plezier 
gedaan, en vaak genoeg ook met de nodige 
hoofdbrekens, maar altijd vol energie. 
Niet in de laatste plaats door de grote club 
van hele betrokken vrijwilligers, dat is het 
fundament van Vanslag, Vanslag is van ons 
samen.
We hebben besloten dat we de organisatie 
van concerten in de Willibrordkerk on hold 
gaan zetten. We zeggen niet dat we er nooit 
meer iets gaan organiseren, maar de kans is 
heel klein dat de gemeente ons gaat vragen 
iets te doen zeggen Henk en Jansje Eggens.

Henk en Jansje Eggens kijken trots terug 
op de schitterende periode, 10 jaar een 

van de mooiste podiums van Nederland, 
waar artiesten graag kwamen, niet in de 
laatste plaats om Jansjes kookkunst waar 
we met elkaar iedereen het gevoel hebben 
weten te geven dat ze welkom waren, 
waar de jeugd een plek kreeg, waar we 
mooiste bar van Nederland werden, waar 
we de vrijwilligersprijs in 2018 in ontvangst 
mochten nemen, waar de Koning nog even 
langs kwam om ons een hart onder de 
riem te steken, we hebben gewoon meer 
mensen wel dan niet gezien. En daar zijn 
we ongelofelijk trots op en willen we ook 
iedereen voor bedanken!  
(Foto: Herman van Oost ozd)

2e Exloërmond: Samen werken aan een 
fijne buurt
2e Exloërmond krijgt de komende jaren een grote metamorfose. De gemeente 
Borger-Odoorn en woningcorporatie Woonservice willen hiermee het wonen in 2e 
Exloërmond verbeteren. Met energiezuinige en gasloze woningen, in een fijne straat, 
met groen en ruimte voor parkeren.
 

Lees verder op pagina 18 en 19.

Week in Week uit wordt 
deze week ook in 
Musselkanaal verspreid
Week in Week uit heeft een speciale krant gemaakt 
vanwege het kampioenschap van Musselkanaal. 
Voormalige Nieuw-Buinen spelers Wessel Woortman 
en spits Jordy Oost hadden een groot aandeel in het 
kampioenschap. Vanwege de extra verspreiding is 
de oplage van Week in Week uit deze week met 3800 
exemplaren verhoogd.

Oproep van Grietje Deuring
Onderzoek naar de joodse 
gemeenschap 1800-1945 in 
Borger
Ik doe onderzoek voor het Landschapbeheer Drenthe 
naar de joodse gemeenschap 1800-1945 in Borger, over de 
joodse mensen, synagoge en vooral ook naar de joodse 
begraafplaats. Een cultureel belangrijk monument dat als 
enige feitelijke blijk overgebleven is van deze verdwenen 
groep inwoners van de gemeente Borger. Ik hou mij erg 
aanbevolen tot ontvangen van wat er ook maar te melden 
valt.

Tevens of  iemand bekend is 
met mensen/ een eventuele 
vrijwilligersgroep die ooit 
de begraafplaats heeft 
onderhouden. Ook oude 
foto’s zijn van harte welkom. 
Reacties het liefst per mail 
naar Grietje Deuring, 

Emmen,  
deuringgr@gmail.com of  
telefonisch 0591 – 64 06 91. 

Met dank bij voorbaat en 
vriendelijke groet, 
Grietje Deuring
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Postbus 3
7875 ZG Exloo
I www.borger-odoorn.nl
E gemeente@borger-odoorn.nl
T 14 0591 (werkdagen 8.30-16.30 uur)
Calamiteitentelefoon buiten kantooruren: 
06 53 72 94 53

 @gemeenteBO

% Gemeentehuis 

Hoofdstraat 50, Exloo

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

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

% Afvalbrengpunt 

Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

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

*  Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en 
 vrijdag 27 mei zijn het gemeentehuis 
 en het afvalbrengpunt gesloten.

Afval & oud papier

’ Op vrijdag 27 mei wordt oud papier 
 opgehaald in Valthermond.  

 Op zaterdag 28 mei wordt oud papier 
 opgehaald in Buinerveen, Nieuw-Buinen 
 (Buinerveen tot Mondenweg), Drouwener-
 mond, Ees, Eesergroen, 1e Exloërmond, 
 2e Exloërmond, Exloërveen en Valthe.  

’ Deze week (23 – 28 mei) wordt de 
groene  container geleegd. 

 De groene container van donderdag 26 mei
 (Hemelvaartsdag) wordt geleegd op 

zaterdag 28 mei. 
 Volgende week (30 mei – 3 juni) wordt 
 het PMD-afval ingezameld. 

’ Op zaterdag 4 juni wordt de grijze
 container geleegd van de route van 

maandag 6 juni (tweede pinksterdag).

% www.borger-odoorn.nl/afval

%

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

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

Lees verder op pagina 4  %

%

Vooraankondiging bewonersbijeenkomst Borger op 15 juni 2022

Woonwensen inwoners Borger helder in beeld
De discussienota over de inbreidings-
locaties in Borger-Oost en de 
informatiebijeenkomst daarover in de 
Willibrordkerk op 19 april jl. veroor-
zaakten veel reuring in het dorp. 
De inwoners van Borger voelden zich 
niet gehoord door de gemeente.

‘Wat voor dorp willen we zijn?’
Dorpsbelangen heeft als reactie daarop 
aangegeven met de bewoners van Borger in 
gesprek te willen gaan om te horen wat hun 
wensen op het gebied van wonen zijn voor 
de aankomende jaren. We willen antwoord 
krijgen op de vraag: 'Wat voor dorp willen 
we zijn?' Verschillende partijen (inwoners, 
Dorpsbelangen, ondernemers, Sedna en de
gemeente) hebben de handen ineen-
geslagen en organiseren als werkgroep een 
bewonersbijeenkomst in de Goede Herder 
kerk Het Anker op woensdagavond 15 juni 

2022. Houd deze datum dus alvast vrij in 
uw agenda. Over de exacte invulling van de 
avond volgt binnenkort meer informatie.

Datum: woensdag 15 juni
Tijdstip: in de avond (wordt binnenkort 
bekendgemaakt)
Locatie: Goede Herder kerk, 
Hoofdstraat 9-11 in Borger
Voor wie: Alle inwoners van Borger

Aanmelden en meer informatie
Wilt u er zeker van zijn dat u hierbij 
aanwezig kunt zijn? Of  wilt u graag 
op de hoogte blijven van de laatste 
ontwikkelingen? Meld u dan alvast aan via: 
https://forms.gle/tjvVsomiwpYdjKSN7 
of  mail naar dorpsbelangenborger@gmail.
com
We zien u graag op woensdagavond
15 juni a.s.!

%

Doneer nu goederen 
voor de opvanglocaties 
voor Oekraïners 
Voor de 12 units op de nieuwe 
opvanglocatie voor de Oekraïense 
vluchtelingen in Exloo en een woning 
in Valthe zijn wij op zoek naar 
goederen voor de inrichting. 
Wij willen de Oekraïners een warm 
welkom geven op hun nieuwe locatie. 

Hebt u spullen over die u wilt geven 
voor de inrichting? Dan kunt u die 
vanaf 30 mei 2022 inbrengen bij de 
Ruilgoederenbank aan de Industrieweg 
25 in Nieuw-Buinen. 
De openingstijden voor de inbreng zijn: 
▶ maandag, woensdag en donderdag  
 van 9.00 tot 15.30 uur
▶ dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. 

Een unit is een beetje te vergelijken met 
een tiny house. Er is dus geen ruimte 
voor al te grote meubels. Bedden zijn al 
geregeld via de Veiligheidsregio Drenthe. 
Stoelen zijn gedoneerd door Vakantie-
park Capfun De Fruithof.

Wat is er nog nodig?

Voor de 12 units in Exloo
(maximaal 24 personen):
▶ koelkasten (tafelmodel), televisies,  
 eetkamertafels, zitbanken (12x), 
 magnetron (1x), stofzuigers (2x)
▶ ko¢  ezetapparaten, waterkokers, 
 vuilnisbakken, afwasteilen, afwas-
 borstels, afdruiprekken, emmers, blik-
 openers, vazen, rookmelders (12x)
▶ sto£ ers met blik, bezems, droog-
 rekken, knijpers, kledingrekken (12x), 
 kledinghangers (120x)
▶ ontbijtborden, dinerborden, soep-
 borden/-kommen, schaaltjes, opberg-
 bakjes voor de koelkast (24x)
▶ bekers, glazen (48x)
▶ fruitschalen, pollepels, spatels, 
 soeplepels (12x)
▶ messen, vorken, lepels, theelepels  
 (48x), opscheplepels, kookpannen 
 1 klein/1 groot (24x)
▶ scharen, keukenmessen, aardappel-
 schilmesjes, snijplanken, koeken-
 pannen, braadpannen (12x)
▶ keukenhanddoeken, theedoeken,  
 vaatdoeken (24x)
▶ handdoeken, washandjes (48x)   
▶ 1-persoons dekbedovertrekken, 
 kussenslopen, onderlakens (24x)  
▶ babybenodigdheden: babybordjes  
 plat/diep, babybestek, ¥ essen-
 warmers, babystoelen, aankleed-
 kussens (3x), hoezen aankleedkussens, 
 ¥ essen + spenen (6x)
▶ babybedjes 120x60 (2x), onderlakens, 
 lakens, dekens 120x60 (3x) baby
▶ § etsen (12x)
▶ schrijfgerei (12x)

Voor de woning in Valthe
▶ waterkoker, pannenset, kookgerei  
 (set), schaar (1x)
▶ bestek, borden klein, soepkommen  
 (8x)
▶ ko¢  ekopjes, theeglazen (8x)
▶ lampjes kamer, lampjes slaapkamer  
 (4x)
▶ zitbanken (2x), eetkamertafel (1x)
▶ 2-persoonsbed, 2-persoons matras,  
 1-persoons bed, 1-persoons matras  
 (1x)
▶ 2-persoons bedlinnen, 2-persoons  
 dekbed (2x)
▶ 1 persoons bedlinnen, 1-persoons  
 dekbed (3x)
▶ hoofdkussens (7x)
▶ handdoeken, washandjes (16x)
▶ schrijfgerei, kamerplanten 
▶ § etsen (7x)

%

Inloopbijeenkomst Beekherstel Bronnegermaden 
(Hunzedal): 1 juni 2022
De rivier de Hunze ligt in het 
Hunzedal en stroomt van Valthe via 
het Zuidlaardermeer richting het 
Winschoterdiep. De 40 kilometer lange 
rivier bestaat uit een samenhangend 
beeksysteem van zo’n 3000 hectare. 
In de afgelopen 25 jaar is al hard gewerkt 
om natuur rond de Hunze te herstellen 
en nieuwe natuur te ontwikkelen. 
Daarmee worden stappen gezet om het 
oorspronkelijke stroomgebied van de rivier 
te herstellen. Naast natuurontwikkeling 
wordt er gewerkt aan waterberging en 
waterbeheersing voor de landbouw, aan een 
betere waterkwaliteit en aan meer woon- en 
leefplezier en recreatie.

Beekherstel Bronnegermaden
Ook in het gebied de Bronnegermaden 

tussen Buinen en Borger vinden werkzaam-
heden plaats om het stroomgebied 
van de beek te herstellen. Wilt u daar 
meer over weten? Kom dan naar de 
inloopbijeenkomst over Bronnegermaden 
op woensdag 1 juni van 17.00 tot 20.00 
in Mfa Het Hunzehuys, Molenstraat 
3f  in Borger. We praten u graag bij over 
de stand van zaken. Ook zijn we benieuwd 
naar uw visie op deze plannen. 

Hunze-nieuwsbrief
Wilt u geen informatie missen over de 
werkzaamheden in het Hunzedal? Meld u 
dan aan voor de Hunze-nieuwsbrief, via 
www.provincie.drenthe.nl/hunze/nieuws. 
Op deze website vindt u alle informatie 
over de natuurontwikkeling in het 
Hunzedal. 

Doe een melding

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

% www.borger-odoorn.nl/melding

%

Gemeente zet in op een schone omgeving 
Om te zorgen voor een schone gemeente is er geld vrijge-
komen voor de aanschaf  van een elektrische stint. Deze 
gaat gebruikt worden om bijvoorbeeld in het centrum van 
Borger prullenbakken te legen. Ook het opruimen van 
toeristische fi etspaden wordt makkelijker met een stint.

Vertrekkend wethouder Freek Buijtelaar is blij met deze aan-
schaf: ,,Op de valreep mocht ik de sleutels nog in ontvangst 
nemen. Het buurtbedrijf  gaat hoofdzakelijk de werkzaamhe-
den oppakken voor het opruimen van het afval. Voor mij een
mooi voorbeeld van de samenwerking tussen buurtbedrijf  en 
de buitendienst. Daarnaast is elektrisch een stapje in het verder 
verduurzamen van ons materieel’’

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
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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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Mooi initiatief van Burgemeester Jan Seton
Koken met de Burgemeester werd 
afgetrapt in Ees

Burgemeester Jan Seton kookte afgelopen vrijdagmiddag samen met Sarena Solari, 
winnares van Heel Holland Bakt 2015 en inwoner van onze gemeente. Ze maakten 
samen een lasagne van asperges op de aftrap van Koken met de Burgemeester. De 
aftrap vond plaats in kookstudio Sarena’s Keuken aan de Dorpsstraat 26 in Ees.
 
De gebruikte ingrediënten zijn afkomstig 
van lokale telers uit de gemeente, waaronder 
supporters van Cittaslow. Dit zijn bedrijven 
en organisaties die het gedachtegoed van 
Cittaslow onderschrijven en uitdragen, zoals 
milieubewustzijn en duurzaam ondernemen.
 
Koken met de Burgemeester
Het culinair evenement is een initiatief  
van burgemeester Jan Seton. Door samen 
met de inwoners te koken, wil hij de 

inwoners van onze Cittaslow gemeente en 
daarbuiten kennis laten maken met het brede 
assortiment lokaal geteeld voedsel uit de 
gemeente Borger-Odoorn. Daarnaast wil 
hij hen ook bewust maken van het belang 
van gezonde voeding. Afgelopen vrijdag 20 
mei was de aftrap en het plan is om dit in 
de toekomst een vervolg te geven. Inwoners 
kunnen op de Facebook- en Instagrampagina 
van Cittaslow Borger-Odoorn terecht om de 
video’s en foto’s te zien.

RTV Borger-Odoorn opent 
nieuwe studio in Borger
 
De lokale omroep van Borger-Odoorn opent a.s. 
zaterdag de deuren van het nieuwe onderkomen in 
Borger. Vanaf  14.00 – 19.30 is de studio geopend voor 
alle inwoners van de gemeente Borger-Odoorn.
 
De opening wordt om 14.00 uur verricht door Burgemeester 
Jan Seton. Vanaf  16.45 uur worden er gratis broodjes 
hamburger en braadworst gebakken. U bent allen van harte 
welkom aan de Baander 2 in Borger.

Veenbrugroute werd officieel geopend

Donderdagmiddag 19 mei 2022 is de ''Veenbrugroute'' officieel geopend door 
burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger - Odoorn en Albert Grooten, 
bestuurslid van het Vervenershuis in Valthermond.

Een fietsroute ( 18 km ) van het zand naar 
het veen. De start is b.v. bij het Fletcher hotel 
aan de Valtherweg tussen Valthe en Exloo. 
Via informatieborden over de veenbrug en 
de eeuwen oude Valtherdijk, rijdt u door een 

prachtig gebied. Onderweg kunt u ook een 
bezoek brengen aan het Vervenershuis ( op 
zaterdagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 
uur ) Veel fietsplezier op de nieuwe fietsroute. 
(Foto: Jan Ottens)
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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 
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Vooraankondiging bewonersbijeenkomst Borger op 15 juni 2022

Woonwensen inwoners Borger helder in beeld
De discussienota over de inbreidings-
locaties in Borger-Oost en de 
informatiebijeenkomst daarover in de 
Willibrordkerk op 19 april jl. veroor-
zaakten veel reuring in het dorp. 
De inwoners van Borger voelden zich 
niet gehoord door de gemeente.

‘Wat voor dorp willen we zijn?’
Dorpsbelangen heeft als reactie daarop 
aangegeven met de bewoners van Borger in 
gesprek te willen gaan om te horen wat hun 
wensen op het gebied van wonen zijn voor 
de aankomende jaren. We willen antwoord 
krijgen op de vraag: 'Wat voor dorp willen 
we zijn?' Verschillende partijen (inwoners, 
Dorpsbelangen, ondernemers, Sedna en de
gemeente) hebben de handen ineen-
geslagen en organiseren als werkgroep een 
bewonersbijeenkomst in de Goede Herder 
kerk Het Anker op woensdagavond 15 juni 

2022. Houd deze datum dus alvast vrij in 
uw agenda. Over de exacte invulling van de 
avond volgt binnenkort meer informatie.

Datum: woensdag 15 juni
Tijdstip: in de avond (wordt binnenkort 
bekendgemaakt)
Locatie: Goede Herder kerk, 
Hoofdstraat 9-11 in Borger
Voor wie: Alle inwoners van Borger

Aanmelden en meer informatie
Wilt u er zeker van zijn dat u hierbij 
aanwezig kunt zijn? Of  wilt u graag 
op de hoogte blijven van de laatste 
ontwikkelingen? Meld u dan alvast aan via: 
https://forms.gle/tjvVsomiwpYdjKSN7 
of  mail naar dorpsbelangenborger@gmail.
com
We zien u graag op woensdagavond
15 juni a.s.!
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Doneer nu goederen 
voor de opvanglocaties 
voor Oekraïners 
Voor de 12 units op de nieuwe 
opvanglocatie voor de Oekraïense 
vluchtelingen in Exloo en een woning 
in Valthe zijn wij op zoek naar 
goederen voor de inrichting. 
Wij willen de Oekraïners een warm 
welkom geven op hun nieuwe locatie. 

Hebt u spullen over die u wilt geven 
voor de inrichting? Dan kunt u die 
vanaf 30 mei 2022 inbrengen bij de 
Ruilgoederenbank aan de Industrieweg 
25 in Nieuw-Buinen. 
De openingstijden voor de inbreng zijn: 
▶ maandag, woensdag en donderdag  
 van 9.00 tot 15.30 uur
▶ dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. 

Een unit is een beetje te vergelijken met 
een tiny house. Er is dus geen ruimte 
voor al te grote meubels. Bedden zijn al 
geregeld via de Veiligheidsregio Drenthe. 
Stoelen zijn gedoneerd door Vakantie-
park Capfun De Fruithof.

Wat is er nog nodig?

Voor de 12 units in Exloo
(maximaal 24 personen):
▶ koelkasten (tafelmodel), televisies,  
 eetkamertafels, zitbanken (12x), 
 magnetron (1x), stofzuigers (2x)
▶ ko¢  ezetapparaten, waterkokers, 
 vuilnisbakken, afwasteilen, afwas-
 borstels, afdruiprekken, emmers, blik-
 openers, vazen, rookmelders (12x)
▶ sto£ ers met blik, bezems, droog-
 rekken, knijpers, kledingrekken (12x), 
 kledinghangers (120x)
▶ ontbijtborden, dinerborden, soep-
 borden/-kommen, schaaltjes, opberg-
 bakjes voor de koelkast (24x)
▶ bekers, glazen (48x)
▶ fruitschalen, pollepels, spatels, 
 soeplepels (12x)
▶ messen, vorken, lepels, theelepels  
 (48x), opscheplepels, kookpannen 
 1 klein/1 groot (24x)
▶ scharen, keukenmessen, aardappel-
 schilmesjes, snijplanken, koeken-
 pannen, braadpannen (12x)
▶ keukenhanddoeken, theedoeken,  
 vaatdoeken (24x)
▶ handdoeken, washandjes (48x)   
▶ 1-persoons dekbedovertrekken, 
 kussenslopen, onderlakens (24x)  
▶ babybenodigdheden: babybordjes  
 plat/diep, babybestek, ¥ essen-
 warmers, babystoelen, aankleed-
 kussens (3x), hoezen aankleedkussens, 
 ¥ essen + spenen (6x)
▶ babybedjes 120x60 (2x), onderlakens, 
 lakens, dekens 120x60 (3x) baby
▶ § etsen (12x)
▶ schrijfgerei (12x)

Voor de woning in Valthe
▶ waterkoker, pannenset, kookgerei  
 (set), schaar (1x)
▶ bestek, borden klein, soepkommen  
 (8x)
▶ ko¢  ekopjes, theeglazen (8x)
▶ lampjes kamer, lampjes slaapkamer  
 (4x)
▶ zitbanken (2x), eetkamertafel (1x)
▶ 2-persoonsbed, 2-persoons matras,  
 1-persoons bed, 1-persoons matras  
 (1x)
▶ 2-persoons bedlinnen, 2-persoons  
 dekbed (2x)
▶ 1 persoons bedlinnen, 1-persoons  
 dekbed (3x)
▶ hoofdkussens (7x)
▶ handdoeken, washandjes (16x)
▶ schrijfgerei, kamerplanten 
▶ § etsen (7x)
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Inloopbijeenkomst Beekherstel Bronnegermaden 
(Hunzedal): 1 juni 2022
De rivier de Hunze ligt in het 
Hunzedal en stroomt van Valthe via 
het Zuidlaardermeer richting het 
Winschoterdiep. De 40 kilometer lange 
rivier bestaat uit een samenhangend 
beeksysteem van zo’n 3000 hectare. 
In de afgelopen 25 jaar is al hard gewerkt 
om natuur rond de Hunze te herstellen 
en nieuwe natuur te ontwikkelen. 
Daarmee worden stappen gezet om het 
oorspronkelijke stroomgebied van de rivier 
te herstellen. Naast natuurontwikkeling 
wordt er gewerkt aan waterberging en 
waterbeheersing voor de landbouw, aan een 
betere waterkwaliteit en aan meer woon- en 
leefplezier en recreatie.

Beekherstel Bronnegermaden
Ook in het gebied de Bronnegermaden 

tussen Buinen en Borger vinden werkzaam-
heden plaats om het stroomgebied 
van de beek te herstellen. Wilt u daar 
meer over weten? Kom dan naar de 
inloopbijeenkomst over Bronnegermaden 
op woensdag 1 juni van 17.00 tot 20.00 
in Mfa Het Hunzehuys, Molenstraat 
3f  in Borger. We praten u graag bij over 
de stand van zaken. Ook zijn we benieuwd 
naar uw visie op deze plannen. 

Hunze-nieuwsbrief
Wilt u geen informatie missen over de 
werkzaamheden in het Hunzedal? Meld u 
dan aan voor de Hunze-nieuwsbrief, via 
www.provincie.drenthe.nl/hunze/nieuws. 
Op deze website vindt u alle informatie 
over de natuurontwikkeling in het 
Hunzedal. 

Doe een melding

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

% www.borger-odoorn.nl/melding

%

Gemeente zet in op een schone omgeving 
Om te zorgen voor een schone gemeente is er geld vrijge-
komen voor de aanschaf  van een elektrische stint. Deze 
gaat gebruikt worden om bijvoorbeeld in het centrum van 
Borger prullenbakken te legen. Ook het opruimen van 
toeristische fi etspaden wordt makkelijker met een stint.

Vertrekkend wethouder Freek Buijtelaar is blij met deze aan-
schaf: ,,Op de valreep mocht ik de sleutels nog in ontvangst 
nemen. Het buurtbedrijf  gaat hoofdzakelijk de werkzaamhe-
den oppakken voor het opruimen van het afval. Voor mij een
mooi voorbeeld van de samenwerking tussen buurtbedrijf  en 
de buitendienst. Daarnaast is elektrisch een stapje in het verder 
verduurzamen van ons materieel’’

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

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

%

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

’ 20-05-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Nieuw-Buinen, Noorder-
 diep 43, het tijdelijk wijzigen van het 
 bestemmingsplan ten behoeve van de 
 opvang van Oekraïense vluchtelingen
’ 20-05-2022, voorgenomen uitgi� e 
 in erfpacht van grond
’ 19-05-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Borger, Graanspieker 13 
 en 15, het oprichten van een twee-
 onder-een-kapwoning
’ 19-05-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Buinen, Hoofdstraat 5, het 
 plaatsen van een overkapping over het 
 bestaande terras
’ 19-05-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Buinen, Hoofdstraat 5, 
 het plaatsen van een hottub en een 
 barrelsauna
’ 19-05-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Eeserveen, Kanaalstraat, 
 het aanleggen van een kabeltracé ten 
 behoeve van zonnepark Westdorperveen
’ 19-05-2022, Odoorn
 Hammeersweg 19, het organiseren van 
 de Drentse Wandelvierdaagse 

(verleend 17/05)
’ 19-05-2022, Verleende omgevings-

 vergunning: Nieuw-Buinen, Parklaan 
 (kadastrale sectie B 11793 en B 11794), 
 het wijzigen van een eerder verleende 
 vergunning voor het oprichten van acht 
 halfvrijstaande woningen
’ 18-05-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Klijndijk, Langeveldstraat 2, 
 het plaatsen van dakisolatie met nieuwe 
 dakpannen en indak-zonnepanelen
’ 18-05-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Ees, Buinerweg 4A, het 
 uitbreiden van de bestaande woning
’ 17-05-2022, Ees
 Dorpsstraat 2, melding Activiteiten-
 besluit (geaccepteerd)
’ 16-05-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Borger, Wee� los 6, het 
 oprichten van een woning
’ 16-05-2022, Verlenging beslistermijn: 
 Odoorn, Hoofdstraat 52, het realiseren 
 van een WLZ-zorgcentrum
’ 16-05-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Buinerveen, Zuiderstraat 21, 
 het plaatsen van twee dakkapellen aan 
 de woning (aan elke zijde één)
’ 16-05-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: 2e Exloërmond, Zuider-
 diep 43, het plaatsen van een schuur 
 met overkapping

’ 16-05-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Borger, Torenes 40, het 
 uitbreiden en verduurzamen van de 
 woning
’ 16-05-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Valthermond, 12e Laan 2, 
 het wijzigen van de functie van 'opslag' 
 naar 'wonen' en het realiseren van een 
 woning middels interne verbouwing
’ 16-05-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Nieuw-Buinen, Zuiderdiep 
 53A, het realiseren van een uitrit
’ 16-05-2022, Verlenging beslistermijn: 
 Odoorn, Valtherweg 4, het aanleggen 
 van een tweede inrit
’ 16-05-2022, Ontwerpbesluit omgevings-
 vergunning: Nieuw-Buinen, 
 Noorderdiep 85, het uitbreiden van een 
 bestaande ligboxenstal, het permanent 
 opstallen van melkkoeien en het 
 uitbreiden van de dieraantallen
’ 16-05-2022, Odoorn
 Boshof 1, het ten gehore brengen van 
 live muziek op 25 mei 2022 van 20.30 tot 
 26 mei 2022 00.30 (kennisgeving)
’ 16-05-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Valthermond, 24ste Laan, 
 het realiseren van twee vrijstaande 
 woningen   $
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APV    Woonoverlast is een breed begrip

Geurhinder door het stoken van houtkachels, lawaai van 
kinderen, vervuiling van de tuin van de buren of psychische 
problematiek… Woonoverlast is een breed begrip. 
Maandelijks krijgt toezichthouder Harry Wollerich wel een 
paar meldingen binnen. “Het stoken van houtkachels is een 
groeiend probleem. Maar er komen ook veel klachten omdat 
bijvoorbeeld de buurman de nieuwe schutting te hoog 
bouwt of net over de kavelgrens. Of er ligt continu troep 
op het erf en natuurlijk zijn er extremere situaties waarbij 
sociaal-psychische problemen een rol spelen. Kortgeleden 
verloor iemand zijn zel� eheersing en gooide in zijn woning 
onder hard gegil alles aan diggelen. Ook ‘s nachts. Het was 
een rijtjeswoning en stel, je woont ernaast. Dan wil je wel 
dat de gemeente daar wat aan doet.”

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

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

Vandaag a� evering 4:
Het nieuwe Artikel 2:79: 
Woonoverlast. 

Het woonoverlast-artikel 
in de nieuwe APV houdt 
in dat iemand die een 
woning en de tuin of erf er 
omheen gebruikt, of tegen 
betaling in gebruik gee� , 
ervoor moet zorgen dat 
daardoor geen ernstige (en 
herhaaldelijk) hinder voor 
omwonenden ontstaat. Het 
gaat dan om geluid- en 
geurhinder, hinder door 
bewoners en overlast door 
vervuiling van een woning of 
erf. Wollerich: “Bij klachten 
of handhavingsverzoeken 
leggen we vast wat er 
gebeurt zodat we eventueel 
vervolgstappen kunnen 
nemen. Maar ik probeer 

altijd eerst te bemiddelen 
zodat mensen samen tot een 
oplossing komen. We kunnen 
eventueel de ondersteuning 
inroepen van het sociaal 
team. We hebben teams 
in Valthermond, Borger en 
Nieuw-Buinen. Loopt het 
verder uit de hand dan ga ik 
er samen met de wijkagent 
heen.” 

Welke vervolgstappen kan 
de gemeente met de APV in 
de hand nemen? Wollerich: 
“Bij bouwproblemen toetsen 
we op bestemmingsplan 
en vergunningverlening. 
We kunnen dan ook een 
bouwstop of dwangsommen

opleggen. Maar elk 
burengeschil hee�  weer een 
andere oorzaak. Rommeler� es 
komen best vaak voor. We 
overleggen dan veel met 
woningstichting Le� er, 
want de woningstichting is 
verantwoordelijk voor wat 
er in huis gebeurt, maar ook 
voor het erf en de tuin. Dus 
zij spreken de bewoners als 
eerste aan. In het uiterste 
geval stuurt de gemeente 
een brie� e, maar als de 
bewoner dan nog niks doet, 
kan er op kosten van de 
bewoner worden opgeruimd. 
Woonoverlast vindt plaats in

allerlei vormen en geen
enkele zaak is hetzelfde. Het 
oplossen ervan kost veel tijd, 
logisch ook, want we moeten 
in de a� andeling zeer 
zorgvuldig zijn.”

De gemeenteraad stelt 
de APV-regels vast.

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

▶ www.borger-odoorn.nl/ 
 verordeningen

Handige tips over 
(veilig) fietsen

Hoe ga je om met drukke fietspaden? Hoe fiets je veilig 

op een e-bike? En hoe blijf je vitaal op de fiets? Dit en 

nog veel meer komt aan bod tijdens de bijeenkomst 

‘Het Nieuwe Fietsen’ van Veilig Verkeer Nederland (VVN).

  Samen met andere fietsers

  Onder begeleiding van een professional

  Met koffie, thee en wat lekkers

  Gratis bijeenkomst!

Opgeven: mail naar steunpuntnoord@vvn.nl

Meedoen?

Geef je op!

Vrijdag 3 juni 9:30 tot 12:00
Dorpshuis Nieuw-Buinen, Noorderdiep 127 

Gaat u verhuizen binnen 
de gemeente? Kijk op

www.borger-odoorn.nl/verhuizen
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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, Hemelvaarts-
dag, 10.00 uur: Lauwrens Wanders. 
29/05, 10.00 uur: Jur Mellema.
www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang Weste-
resstraat): Meer info op:  
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 22 mei 2022 
samenkomst in MFA Het Hunze-
huys, Molenstraat 3 Borger. Ingang 
achterzijde. P-plaats bereikbaar vanaf  
Schultestraat. Inloop met koffie vanaf  
10.00 uur. Aanvang 10.30 uur  

Gasselte
Protestantse gemeente, 29/05, 10.00 
uur: Mevr. A.P. de Kruijf.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, Hemelvaarts-
dag, 09.30 uur: Eigen gemeente. 
29/05, 11.00 uur: Dhr. H. Dijkstra.

Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, Drentse 
Poort 24a. Meer info:  
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan, 
Hemelvaartsdag: 09.30 uur:  
Dhr. Sprenger. 29/05: 09.30 uur:  
Dhr. A. v.d. Schoot.
Baptistengemeente: Meer info op 
baptisten-nieuwbuinen.nl

Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn
Zondag 8 mei, 10.00 uur
Voorganger: Ds. Menso Rappoldt
Organist: Wim Boer
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn.

2e Exloërmond
Baptistengemeente:
Info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, Hemelvaarts-
dag, 09.30 uur: ds. G. de Klein. 29/05, 
09.30 uur: ds. van de Grind.

Valthe
Protestantse gemeente, Hemelvaarts-
dag, 09.30 uur: ds. v.d. Meulen, De 
Hoeksteen. 29/05, 09.30 uur: ds. A. 
van Elten, Nieuw-Weerdinge.

Valthermond
Baptisten Gemeente, 29/05, 10.00 uur: 
Leender Post.
Protestantse gemeente, 09.30 uur: ds. 
K. Meijer, Ter Apel.

Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, Hemelvaarts-
dag, 09.30 uur: ds. W. Veltman. 29/05, 
09.30 uur: ds. A. van Harten-Tip.

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Zondag 29 mei, 10.00 uur, 
Eucharistieviering, 1e H. Communie, 
Voorg. pastoor J.E.B. Deuling. Woens-
dag 1 juni, 9.00 uur, Eucharistieviering, 
voorg. pastoor J.E.B. Deuling. Zie ook 
www.heiligkruisparochie.nl/vieringen

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

Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal 
Noord, Dienst 10.00 uur,  ds.Klaas 
Stap uit Emmen. Handelstr 8 Stads-
kanaal. Te volgen via livestream onder 
baptistenstadskanaal.
Oosterkadekerk,  op Hemelvaartsdag 
donderdagochtend 26 mei om 9.30 u. 
ds. M. F. van Binnendijk. Op zondag-
ochtend 29 mei om 9.30 u. ds. H. Bak-
huis uit Hoogeveen. Op zondagavond 
29 mei om 19.00 u. prediker A. Lowijs 
uit Noordscheschut.

Voor een hapje en een drankje en livemuziek kunt u terecht 
bij Ámoi Eten & Drinken
Veel activiteiten op de Hemelvaartsmarkt in 
Gieterveen
Al jaren is de Hemelvaartsmarkt in Gieterveen een van de grootste 
en meest bezochte markten van Noord-Nederland, Dit jaar belooft 
het een enorm grote markt te worden gezien de vele aanmeldingen 
van standhouders en er zal een grote diversiteit aan waren worden 
aangeboden. De markt bestaat uit zowel een grote vlooienmarkt als 
braderie en veel inwoners van het dorp verkopen op de eigen oprit hun 
eigen handelswaar en curiosa.

Tijdens de markt is het kleine kerkje 
in Gieterveen geopend van 10:00 uur 
tot 17:00 uur en  laten plaatselijke 
kunstschilders hun mooiste werken 
zien tijdens de expositie “Amateur in 
kleur” Natuurlijk kunt u hier ook dit 
jaar terecht voor een kopje thee of  
koffie met diverse soorten gebak.

In de PKN kerk is een grote 
boekenmarkt en bij molen de 
Eendracht bakken vrijwilligers brood 
in de leemoven. Voor een hapje en 
een drankje en livemuziek kunt u 
terecht bij Ámoi Eten & Drinken. 
Kortom genoeg vertier voor jong 
en oud!De officiële opening van de 

markt is om 10.00 uur in de ochtend, 
maar de eerste kramen staan er al 
vanaf  6:00 uur. Rond 17:00 uur is de 
markt afgelopen.

Parkeren
Om het parkeren in goede banen te 
leiden zijn er speciale parkeervelden 
ingericht. Vele vrijwilligers zetten zich 
in om dit alles zo soepel mogelijk te 
laten verlopen, zodat de veiligheid 
gewaarborgd blijft. Via borden en 
aanwijzingen van de verkeersregelaars 
wordt het verkeer naar de 
dichtstbijzijnde parkeerplaats geleid. 
De kosten voor een dag parkeren 
bedragen €2,- Dit geld komt ten 

goede aan verschillende organisaties 
in het dorp die de leefbaarheid 
bevorderen.

Beweegtuin Exloo officieel geopend

Het had wat voeten in de aarde, maar de Beweegtuin in Exloo is 
gereed en afgelopen zaterdagochtend officieel geopend. Dankzij de 
inzet van SportExloo, de gemeente Borger-Odoorn en subsidies is 
het multifunctionele sportterrein gerealiseerd. Het is een beweegtuin 
waar men meerdere sporten kan uitvoeren en waar meerdere partijen 
bij zijn betrokken: Biking Neighbours Exloo, Gymnastiekvereniging 
Eendracht en volleybalvereniging OSR Exloo.

Op de openingshandeling kwamen 
veel mensen af. Ook burgemeester 
Jan Seton van de gemeente Borger-
Odoorn. Hij knipte samen met 
kinderburgemeester Sterre de Jong 
uit Odoorn een lintje door zodat 
de opening een feit was. Daarna 

kon iedereen een kop koffie, iets 
drinken en een stuk appeltaart 
nuttigen en was het mogelijk een 
blik te werpen op wat er allemaal is 
gerealiseerd: een beachvolleybalveld, 
een mountainbikeparcours en een 
freerunningbaan. Sommigen maakten 

van de gelegenheid gebruik alvast een 
potje beachvolleybal te doen. Zo ook 
de burgemeester die er veel plezier 
aan beleefde.

SportExloo kijkt met een goed gevoel 
op de openingsdag terug. “Wij van 
SportExloo hebben samen met de 
deelnemende clubs en de deelnemers 
een prachtige sportieve dag gehad”, 
sprak Jan Kleef  van SportExloo dat 
nog meer bestaat uit: Martine Polling, 
Willem Oosting en Jakob Rijnberg. 
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Minimaal een rookmelder op iedere verdieping
Nieuwe wet voor rookmelders gaat per 1 juli in
 
Vanaf  1 juli 2022 geldt er een nieuwe wet: minimaal een rookmelder op 
iedere verdieping. Huiseigenaren en verhuurders moeten ervoor zorgen 
dat ze worden geplaatst. 
 
Gelukkig is het plaatsen zo gedaan. Zo is jouw huis een stukje veiliger 

en ben je klaar voor de nieuwe wet. 
Ben je een huurder? Dan moet je 
meewerken aan de plaatsing ervan 
en bijvoorbeeld op tijd de batterijen 
vervangen.
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Borger-Odoorn bood 100 vluchtelingen 
twee nachten noodopvang in 
Hunsowhal 2e Exloërmond
 
De gemeente Borger-Odoorn heeft afgelopen week 2 nachten onderdak 
gegeven aan 100 vluchtelingen. In de Hunsowhal in 2e Exloërmond werden ze 
opgevangen. Het ging om mensen die niet terechtkonden in Ter Apel, waar het 
aanmeldcentrum helemaal vol zit.
 
Burgemeester Jan Seton zei vorige week: “De druk op het aanmeldcentrum in Ter 
Apel is enorm. Met deze noodopvang willen we de vluchtelingen helpen door ze 
tijdelijk onderdak te bieden, en hiermee de druk op onze buurgemeente Westerwolde 
verminderen.” De gemeente maakte de sporthal samen met het Rode Kruis klaar voor 
de noodopvang. Het Rode Kruis en het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) 
zorgden voor de begeleiding van de vluchtelingen.

Vluchtelingen verbleven 4 dagen in 2e Exloërmond
Gemeente Borger-Odoorn verlengde 
noodopvang in Hunsowhal in  
2e Exloërmond met twee nachten
 
Op dringend verzoek van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA), heeft 
de gemeente besloten de noodopvang in de Hunsowhal te verlengen met twee 
nachten. Het COA had nog geen locatie beschikbaar voor de vervolgopvang van 
deze mensen. De 100 vluchtelingen konden in de Hunsowhal blijven tot maandag 
23 mei 12.00 uur.
 
Burgemeester Jan Seton: “Door de noodopvang in de Hunsowhal nog met maximaal 
twee dagen te verlengen, bieden wij het COA de ruimte om vervolgopvang te kunnen 
regelen voor deze vluchtelingen. Daarnaast geeft dit de vluchtelingen zelf  ook een 
rustmoment in de onzekere situatie dat zij nog geen verblijfplaats voor langere tijd 
hebben. Ik hoop dat de omwonenden onze beslissing steunen en begrip hebben voor 
ons besluit deze mensen nog tot maandag onderdak te bieden.” De omwonenden werden 
door middel van een bewonersbrief  op de hoogte gebracht van de verlenging van de 
opvang. De gemeente heeft aangegeven dat de verlenging van de opvang met twee 
nachten, de laatste is die zij het COA voor opvang in de Hunsowhal aanbood.

In Borger-Odoorn
Gratis ondersteuning van het Sociaal 
Team of met Andes
Kom je geld tekort om je rekeningen te betalen? Vraag je je af  of  je in aanmerking 
komt voor bijvoorbeeld de energietoeslag? Wacht dan niet te lang en neem contact 
op met het Sociaal Team of  met Andes! Wij kunnen je ondersteuning bieden 
bij het aanvragen van toeslagen zoals de energietoeslag, inkomensafhankelijke 
toeslag en zorgtoeslag. Of  kom je misschien in aanmerking voor de chronisch 
ziekentoeslag, of  gemeentelijke toeslagen?

Wij kunnen je helpen dat uit te zoeken zodat je krijgt waar je recht op hebt. Daarnaast 
kunnen we je helpen om inzicht te krijgen in je inkomsten- en uitgaven, hoe en op welke 
uitgaven je kunt besparen en bij het invullen van formulieren.
Deze ondersteuning is gratis. Wil je meer weten? Je kunt ons bereiken via:

Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn: 0800 – 2009
info@socialeteamsborgerodoorn.nl
Welzijnsorganisatie Andes: 0591 – 58 55 54
info@andesborgerodoorn.nl

Kunstproject ‘Feest van de Geest’ in 
Borger
Van Hemelvaartsdag tot 2e Pinksterdag wordt in de Goede Herderkerk van de 
Protestantse gemeente Borger voor de 5e keer het kunstproject ‘Feest van de 
Geest’ georganiseerd.

In dit kunstproject gaat het erom mensen kennis te laten maken met de verbinding tussen 
kunstwerken, architectuur kerkgebouw en Pinksteren. De kunstenaars Manuel Claasen 
(kunstschilder) en Marineke Leijenhorst (beeldhouwer) uit Schoonebeek zullen hun 
kunstwerken tonen. Het thema is ‘In vuur en vlam’. De opening vindt direct plaats na 
Hemelvaartsmorgendienst op donderdag  26 mei. In de kerkdienst op 1e pinksterdag 5 
juni om 10 uur staat de kerkdienst in het teken van het Feest van de Geest. Voorganger 
Ds Theo van ’t Hof  gaat voor in deze dienst. Marineke Leijenhorst en Manuel Claasen 
vertellen over hun kunstwerken. Er is ook muziek. Manuel speelt fluit samen organist 
Harm Timmer. 

Om de kunstwerken en de kerk te bekijken kun je terecht in de Goede Herderkerk in 
Borger van 13-17 uur op donderdag 26 mei, zaterdag 28 mei, zondag 29 mei, zaterdag 4 
juni, zondag 5 juni en maandag 6 juni. Je bent van harte welkom, ook bij de kerkdiensten. 
In heel Nederland doen kerken mee aan dit project. In Groningen en Noord-Drenthe 25 
kerken. Meer informatie: www.feestvandegeest.nl en www.pgborger.nl
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Hamerbijl 9, 9531 PN  BORGER - T. 06-27325957

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

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Persbericht voor
Week in Week uit?

Mail het naar
redactie@weekinweekuit.com

In Klijndijk vond weer een gezellige dorpsbrunch 
plaats

Het was afgelopen zondag een gezellige drukte op het grasveld achter 
dorpshuis Oes Hokkie in Klijndijk, want tussen 11.00 en 13.00 uur vond 
er na een ‘pauze’ van twee jaar weer een dorpsbrunch plaats. Ruim 
tweehonderdvijftig mensen namen eraan deel en er was echt van alles om 
van te genieten: naast de gezelligheid was er volop brood, heel veel beleg, 
soep, poffertjes, gebakken ei, jus d’orange, melk en salades. Na afloop was 
er voor iedereen een heerlijk ijsje.

Zonder de inzet van vele vrijwilligers 
zou de brunch niet mogelijk zijn 
geweest en dus gingen er heel wat 
voorbereidingsuren aan vooraf. Tineke 
van Wijk weet er alles van: “Klijndijk 
is samen sterk. Afgelopen vrijdag had 
ik bij mij thuis de schil- en snijploeg: 
bijna allemaal 80+-ers. Zaterdag was er 
bij mij thuis de ploeg die alles mengt 
en kookt. En een andere ploeg deed de 

opbouw van de tenten, stoelen, tafels 
en buffetten.” Ina Zoeteman had de 
leidende rol in de organisatie van het 
buitengebeuren en had het overzicht in 
de opzet en aankleding van het geheel.

Voorzitter Goos Drent van Stichting 
Udik die de brunch organiseerde kijkt 
op een zeer goed verlopen brunch 
terug. “We deden het weer graag en wat 

ontzettend mooi dat iedereen zo heeft 
geholpen en genoten van de sfeer en het 
eten” (Week in Week uit / Gerry Grave)

Tennis- en Padelvereniging Borger toost op 60 jarig jubileum
Tennis- en Padelvereniging Borger vierde zaterdag het 60-jarig bestaan van 
de vereniging. Dit deden ze op de accommodatie aan De Drift in Borger 
met een sportief  maar vooral een gezellig tennis en padel “fun” toernooi, 
een buffet en als afsluiting een feestavond in de kantine.

T.P.V. Borger is een tennis- en 
padelvereniging met een rijke historie 
en een sterke identiteit. Het is “een 
tennis- en padelvereniging die haar 
accommodatie in de regio beschikbaar 
stelt aan eenieder die met plezier en 
op eigen niveau tennist”. Gesteund 
met deze visie wil de vereniging in 
de komende jaren groeien, zowel in 
ledenaantal als in sportieve prestaties. 
De vereniging telt ongeveer 230 leden. 
Er zijn twee smashcourt- en twee 
kunstgrasbanen en twee padelbanen.

Nadat er door alle aanwezigen een 
toost was uitgebracht nam Annouchka 
Ringers ,sinds vier jaar voorzitter van 
T.P.V. Borger, de aanwezigen aan het 

begin van de feestelijkheden mee terug 
naar 21 mei 1962. Het was toen volgens 
haar een bewolkte dag met regen en een 
temperatuur van tien graden en ons land 
telde nog geen twaalf  miljoen inwoners. 
De beste tennisser kwam niet uit Borger 
maar uit Australië en heette Rod Laver.

De vereniging begon met één 
gravelbaan, die lag achter hotel Bieze 
en telde zeventig leden. Begin jaren 
zeventig sloot de vereniging zich aan 
bij de KNLTB en groeide de vereniging 
explosief. In 1975 werd het huidige park 
opgeleverd met vier kunststofbanen 
een kleine kantine en een oefenkooi. 
In de jaren tachtig waren er meer 
dan vierhonderd leden, dit aantal 

bleef  stabiel tot 2013/2014. In 2019 
had de vereniging te maken met een 
dieptepunt qua ledenaantal, die onder 
de honderdvijftig kwam. Inmiddels 
zit het aantal leden weer in de lift, is 
het clubhuis opgeknapt en heeft de 
vereniging de naam veranderd in Tennis- 
en Padelvereniging Borger waar mee 
ze vol vertrouwen de toekomst ingaan. 
(Week in Week uit/Martin Zaagman)
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Bij Groepsverblijf De Kwartjesberg in Drouwen
Groepen 7 en 8 van OBS De Weiert in Odoorn ging op 
schoolkamp

De leerlingen van de groepen 7 en 8 van OBS de Weiert in Odoorn 
beleefden een erg leuk schoolkamp bij Groepsverblijf  De Kwartjesberg in 
Drouwen. Op woensdag 18 mei jl. vertrok het gezelschap van 44 leerlingen 
en vijf  begeleiders per fiets. Voor de leerlingen was het op en top genieten, 
want alle vrijheid en dus leuke dingen doen én drie dagen lang niet aan 
school denken. Afgelopen vrijdagmiddag waren ze weer terug in Odoorn.

Harjo van der Valle uit Borger is 
leerkracht bij de Odoorner basisschool 
en kijkt terug op een prima verlopen 
schoolkamp: “Wat hebben we genoten 
met elkaar. Een top schoolkamp voor 
OBS de Weiert uit Odoorn.” 

Samen met drie vrouwelijke 
leerkrachten en een vader genoten de 
volwassenen ook. Ze zorgden voor een 
prima begeleiding van de kinderen die 
echt van alles hebben gedaan: spelen, 
sporten, kanoën, met een stormbaan 
over het water, vlotten bouwen, een 
dagje Drouwenerzand en er was een 
‘bonte avond’. En uiteraard werd er elke 
dag heerlijk gegeten. 

Zowel de leerlingen als de begeleiding 
genoten van de fietstocht naar Drouwen 
als de terugreis. (Week in Week uit / 
Gerry Grave)

Borgerder buurtverenigingen organiseerden 
klootschietochtend

Afgelopen zondag vond er een klootschietochtend vanuit Borger plaats. 
De ochtend was door twee buurtverenigingen uit het dorp georganiseerd, 
namelijk Buurtvereniging Bargakkers en Buurtvereniging Daalkampen. 
Beide buurtverenigingen organiseren regelmatig gezamenlijk allerlei 
activiteiten zodat er altijd een goed deelnemersaantal is om de activiteiten 
ook echt te kunnen organiseren.

Onder stralende weersomstandigheden 
vertrok het gezelschap vanaf  de 
Veldakkers aan de rand van Borger. Via 
de Molenplaatsweg, het zandpad De 
Achterste Kampweg en het zandpad 
de Hogeweg werden al klootschietende 
de Hunebedden D23, 24 en 25 in 

Bronneger bereikt. Aldaar stopte het 
gezelschap voor een koffiepauze met 
zelfgemaakte kruidkoek. De producten 
werden met de ‘Klotenkar’ vervoerd. 
Daar zat ook nog een alcoholische 
versnapering in. “Die gaan we tijdens 
het laatste stukje nuttigen”, lachte 

men. Ze hadden de hele tijd schik, 
want het was twee uur lang genieten 
van het gooien van kloten (feitelijk een 
verzwaarde kogel), de leuke gesprekken 
onderweg en de twee pauzes.

Na de zomervakantie is er weer een 
klootschietochtend en later dit jaar 
vinden nog meer leuke activiteiten 
plaats: voor zowel volwassenen als 
kinderen. (Week in Week uit / Gerry 
Grave)

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

€
 31.900,- 

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

AUDI A3 Sportback 1.5 TFSI 150PK 
AUTOMAAT Sport navi/clima
November 2018 - Grijs metallic - Stof
Benzine - Automaat - 36.902 km
Nieuwprijs: €40.220,-

PRIJS

€
 23.999,-

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

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

PRIJS

€
 20.900,- 

OPEL CORSA 1.2 Automaat GS 
Line navi/airco/16”LM
Augustus 2020 - Grijs metallic - Stof
Benzine - Automaat
24.603 km - Nieuwprijs: €27.640,-

PRIJS

€
 18.899,- 

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

PRIJS

€
 23.900,- 

OPEL GRANDLAND X 1.2 Turbo 
Online Ed. navi/clima/17”LM /PDC/
cruise - Mei 2019 
Zwart metallic - Stof - Benzine 
Handgeschakeld - 44.891 km 
Nieuwprijs: €35.220,-

PRIJS

€
 27.900,- 

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

PRIJS

€
 21.999,- 

AUDI A3 Limousine 1.0 TFSI  
Automaat Sport navi/airco/17”LM 
/cruise/pdc
Juli 2017 - Grijs metallic - Stof 
Benzine - Automaat - 58.475 km 
Nieuwprijs: €36.220,-

PRIJS

€
 15.999,- 

KIA RIO 1.0 TGDI DynamicLine 
navi/airco /16”LM/camera
Januari 2020 - Bruin metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld
35.553 km - Nieuwprijs: €22.480,-

PRIJS

€
 12.400,- 

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

PRIJS

€
 10.899,- 

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

PRIJS

€
 30.999,- 

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

PRIJS

€
 30.400,- 

MAZDA CX-5 2.0 SAG 165 GT-
Luxury navi/leder/19”LM /clima/
trekhaak /clima/trekhaak
Mei 2018 - ROod metallic - Leder
Benzine - Handgeschaked - 48.984 
km - Nieuwprijs: €42.550,-

PRIJS

€
 13.999,- 

MERCEDES-BENZ C180 Business 
Class Avantgarde navi/17”LM /
clima/pdc /clima/pdc
Januari 2012 - Zilver metallic
Half leder - Benzine - Automaat
128.373 km - Nieuwprijs: €42.920,-

PRIJS

€
 24.400,- 

MERCEDES-BENZ B-KLASSE180 
Activity Ed. navi/airco/cruise /
pdc/18”LM /pdc/18”LM - 90kW 
(123PK) - Mei 2017 - Zilver metallic - 
Leder - Benzine - Automaat - 12.141 
km - Nieuwprijs: €35.740,-

PRIJS

€
 16.999,- 

OPEL ASTRA 1.0 Online Edition 
navi/clima
Februari 2019 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschaked - 
43.882 km - Nieuwprijs: €26.620,-

PRIJS

€
 20.900,- 

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

PRIJS

€
 17.399,- 

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

WORDT

VERWACHT

PRIJS

€
 21.999,- 

OPEL ASTRA Sports Tourer 1.2T 
130PK Elegance 17”LM/Clima/
Navi - Juni 2020 - Blauw metallic
Stof - Benzine - Handgeschaked - 
27.242 km - Nieuwprijs: €31.770,-

WORDT

VERWACHT
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TE HUUR!
GARAGEBOXEN

in Exloo, Valthermond 
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

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

Biologische boerderij
“de Morene”

Dagelijks verse

ASPERGES
Lemenweg 4a

Drouwen
tel. 0599-564563

Provincie Drenthe tekende met gemeente Westerveld 
en schoolbesturen uit 7 gemeenten intentieverklaring 
voor verduurzaming van (school)gebouwen

Steeds meer Drentse schoolbesturen gaan aan de slag met verduurzaming 
via het programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van de 
provincie Drenthe. Om deze start te markeren, ondertekenden verschillende 
schoolbesturen een intentieverklaring op obs Commissaris Gaarlandt, de 
openbare basisschool in Nijeveen. Al eerder tekenden drie schoolbesturen 
uit de gemeente De Wolden deze verklaring samen met de gemeente. Nu 
komen daar nog de gemeente Westerveld en acht schoolbesturen bij uit de 
gemeenten Westerveld, Meppel, Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn en 
Hoogeveen.  
 
De Wolden was de eerste gemeente 
die samen met de deelnemende 
schoolbesturen (Wolderwijs, TrEf  
Onderwijs en De Wegwijzer) startte 
met het programma. Nu komen 
daar vanuit diverse gemeenten een 
aantal bij. Het gaat om : Stichting 
Promes uit Meppel, PCBS Het 
Mozaïek uit Hollandscheveld, OPO 
Borger-Odoorn uit Borger, Fiers uit 
Coevorden, Hondsrug College uit 
Emmen, Stichting Onderwijsgroep 
Zuidwest-Drenthe uit Meppel, Stichting 

Talent Westerveld uit Diever en De 
Nieuwe Veste uit Coevorden. Tevens 
ondertekent wethouder Henk Doeven 
van de gemeente Westerveld de 
intentieverklaring, omdat deze kleine 
gemeente (< 25.000 inwoners) ook 
deelneemt aan het programma. De 
gemeente gaat hierbij aan de slag met 
8 gebouwen (variërend van de scholen, 
sportlocaties, het afvalbrengstation tot 
een dorpshuis en het gemeentehuis). Bij 
de 11 schoolbesturen gaat het in totaal 
om verduurzaming van 45 gebouwen.

 
Programma Verduurzaming 
Maatschappelijk Vastgoed 
De provincie Drenthe helpt 
maatschappelijk vastgoedeigenaren bij 
het verduurzamen van hun gebouwen 
met het programma Verduurzaming 
Maatschappelijk Vastgoed. 
Maatschappelijk vastgoedeigenaren 
zijn bijvoorbeeld schoolbesturen in 
het primair en voortgezet onderwijs 
en zorgaanbieders uit de langdurige 
zorg en eerstelijnszorg, culturele 
instellingen en dorps- en buurthuizen. 
Ook gemeenten met minder dan 25.000 
inwoners komen in aanmerking voor 
het programma. “Het markeren van 
het startmoment met de betrokken 
schoolbesturen en de gemeente 
Westerveld draagt bij aan een positief  
geluid in de energietransitie", vertelt 
Tjisse Stelpstra, gedeputeerde Energie. 
“Dit sluit naadloos aan bij de ambities 
van de provincie op het gebied van 
energie en klimaat.”
 
Vanuit het programma worden de 
vastgoedeigenaren ondersteund met 
gratis begeleiding en advies van ervaren 
deskundigen om tot een plan van 
aanpak te komen. De adviezen worden 
gebundeld in een aantal opdrachten 
uitgevraagd, maar er is wel altijd sprake 
van maatwerk per vastgoedeigenaar. 
Het gaat onder andere om het 
uitvoeren van energiescans, quickscans, 
second-opinions/updates van eerder 
uitgevoerde energiescans en een 
aantal technische en procesmatige 
vraagstukken bij verschillende scholen 
en overig maatschappelijkvastgoed. 
Dit varieert van advies met 
betrekking tot hittestress en 
ventilatievraagstukken tot het maken 
van een duurzame portefeuilleaanpak 
en het opstellen van duurzame 
meerjarenonderhoudsplannen.

Namens OPO Borger-Odoorn uit Borger tekende Hilde Feijen de intentieverklaring
in Nijeveen. (Foto: Harrie Meiringh)

Project ‘Twirlkids’ 
binnenkort van start in 
Gasselte
Muziekvereniging Harmonie Gasselte start op 
donderdag 2 juni van met het project ‘Twirlkids’. 
Tijdens dit project leren geïnteresseerden de basis van 
het twirlen/majoretten gedurende de 7 trainingen. De 
7e training is een afsluiting waarbij ouders/verzorgers 
te zien krijgen wat er al die tijd geoefend is. Er wordt 
getraind van 14.30 tot 15.30 uur in Dorpshuis de 
Trefkoel, Achter de Brinken 6E in Gasselte.

Twirlen is een combinatie van dans, turnen en ritmische 
gymnastiek. Lijkt het je leuk om te leren twirlen, geef  je 
dan op voor het project ‘Twirlkids’. Voor deze 7 trainingen 
wordt een éénmalige bijdrage gevraagd van €5,-. Opgeven 
kan via de website: www.harmoniegasselte.nl/afdelingen/
twirlers/twirlkids/. Op de website vindt u ook de data van 
alle trainingen. Er is minimum van 4 deelnemers nodig om dit 
project door te laten gaan.

Stremming Kruisstraat/
Badstraat in 
Musselkanaal 
De kruising Kruisstraat/Badstraat in Musselkanaal zal 
gestremd zijn van 30 mei 2022 tot en met 24 juni 
2022.

Dit vanwege het aansluiten van de nieuwe riolering van de 
Nijverheidslaan op de bestaande riolering en enkele 
aanpassingen aan de bestaande riolering. 

Het motorverkeer zal worden omgeleid via de A-weg en 
N366. Het agrarisch verkeer via de parallelweg van de N366. 
De fietsers krijgen een omleiding door de wijk.

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

Belangenvereniging Drouwenerveen bestaat 40 jaar en organiseerde 
daarom afgelopen vrijdag een gezellige feestavond in het prachtige 
dorpshuis. De Groningse Troubadour Erwin de vries was uitgenodigd en 
vermaakte hij het publiek ongeveer twee uur lang.

Belangenvereniging Drouwenerveen 
is 40 jaar geleden begonnen om de 
belangen van het dorp te behartigen 
bij de gemeente. Haar rol is vandaag 
de dag meer verbindend, vertelt 
Hilko. “We kijken goed naar hoe 
we de binding in het dorp kunnen 
vergroten. Bijvoorbeeld door middel 
van activiteiten, zoals met Pasen en op 
Koningsdag. Met dit soort activiteiten 
hebben we de vereniging na de 

coronatijd weer nieuw leven ingeblazen. 
Want ook wij hebben twee jaar lang 
vrijwel niets kunnen doen… We doen er 
alles aan om verbinding te krijgen in het 
dorp en als er mensen zijn die lid willen 
worden van onze vereniging, dan zijn 
wij daar heel blij mee. We gaan nog een 
eigen website maken, die in de loop van 
het jaar online zal gaan. Zo hopen we 
het dorp goed te kunnen bereiken.”
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Familieberichten
kunt u inleveren

tot maandagmiddag 
14.00 uur bij de Bruna

in Borger.

De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Familieberichten kunt u inleveren
tot maandagmiddag 14.00 uur bij

de Bruna in Borger.

De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

 „Als je het waarom aan niemand kunt vragen

en door het verdriet wordt neergeslagen,

dan is het een troost

dat je zoveel lieve mensen ziet,

ook al vinden zij de juiste woorden niet.”

Met deze woorden willen wij iedereen bedanken 

voor de troost, de kaarten en het medeleven, 

die wij hebben ontvangen na het overlijden van 

mijn lieve man, onze zorgzame pap en opa

Thijs Alberts

Trijnie Alberts-Boer

Tina

Anton en Milja, Thijs, Tim

Buinerveen, mei 2022

onze moeder, oma en “ouwe-oma“ rustig ingeslapen

Geertje Schuring-Regtop

* 25 januari 1933                                                                      † 19 mei 2022

weduwe van Jan Schuring

J.Schuring, Akkersweg 4, 7872 PP Valthe

Wij respecteren haar wens om in kleine kring afscheid te 

nemen.

Correspondentieadres:  

  Neske

Jan en Alie

  Lynn

 Hester en Arnoud

 Linet en Priscilla

Wij bedanken de verpleging van Oost 1 van het Scheper 

ziekenhuis en de verpleging van Zorg aan huis van de Paasbergen 

voor hun goede zorg en aandacht die zij hebben gegeven.

“Ik heb een mooi leven gehad”

Na een kortstondige ziekte is 

  Luuk

Verdrietig zijn wij door het overlijden  
van onze buurman

Johan Russchen

Wij wensen Annemarie veel sterkte
met dit grote verlies

Buren van de 
Westdorperstraat, Borger

Conditielessen te Exloo in 
de buitenlucht
Bewegen in de buitenlucht is niet alleen enorm 
genieten maar ook stimulerend voor lijf  en geest. 
Prof. Scherder roept het al jaren. Kom van die stoel 
en ga lekker naar buiten. Je prikkelt niet alleen je 
zintuigen maar ook je spieren en je hersenen.

Combicoach Petra van den Bosch van de gemeente 
Borger-Odoorn gaat van woensdag 1 juni tot en 
met woensdag 13 juli wekelijks een conditieles in de 
buitenlucht geven. In de gevarieerde les wordt er gewerkt 
aan het uithoudingsvermogen, wordt de spierkracht 
verbeterd en wordt er aandacht geschonken aan het 
verbeteren van de balans. De les wordt afgesloten met 
ontspanningsoefeningen. De lessen zijn laagdrempelig. 
Iedereen die graag zijn conditie op wil bouwen en het 
fijn vindt om in een kleine groep te bewegen is van harte 
welkom.

Meedoen?
De lessen vinden plaats op alle woensdagen in juni en 
op 6 en 13 juli op het erf  van Natuurlijk Fit in Exloo 
(Hoofdstraat 31). Tijdstip: 10.30 – 11.20 uur. Kosten:  
€ 3,00 per les.

Aanmelden
Aanmelden kan bij Petra van den Bosch, combicoach 
Senioren. Mail: p.vandenbosch@borger-odoorn.nl of  tel.
nr:  06 – 11 39 43 01.

Pop-up camping ‘De Wildevier’ en ‘ÁMOI Gieterveen’ 
slaan deze zomer handen ineen
Tijdens de eerste lockdown in 2020 zaten de drie evenement freelancers 
Sieko Noordhuis, Eva Hetharia en Frederik Noordhuis plots zonder werk 
en besloten daarom een tijdelijke camping te beginnen: ‘De Wildevier’. 
Inmiddels is deze uitgegroeid tot een reizende pop-up camping. Dit jaar 
hebben ze een nieuwe locatie gevonden: achter ‘ÁMOI eten en drinken’ in 
Gieterveen.

Twee jaar geleden vond pop-up 
camping ‘De Wildevier’ voor het 
eerst plaats in Drouwenerveen. 
Na een eerste, succesvolle zomer 
besloten Sieko, Eva en Frederik er 
een terugkerend iets van te maken; 
een pop-up camping die elke zomer 
op een nieuwe locatie plaatsvindt. Dit 
jaar zijn ze terug in Drenthe en slaan 
ze de handen ineen met ‘ÁMOI eten 
en drinken’. Voormalig bruin café de 
Driesprong werd in 2019 overgenomen 
door de jonge ondernemers Joran 
en Nadia Haandrikman en heeft 
sindsdien een grote transformatie 
ondergaan. Het is nu een hippe eet- en 
drinkgelegenheid met onder andere 
eigen gebrouwen Bronneger Bier, en 
waar men verder terecht kan voor 
lunch, borrel, diner en af  en toe live 
muziek. Achter het bar & restaurant 

bevindt zich een terrein dat ooit dienst 
deed als camping, maar al jaren buiten 
gebruik is. Hier zag ‘De Wildevier’ een 
mooie kans voor een samenwerking. 
Van 8 juli t/m 4 september krijgen 
zij het terrein in gebruik en kunnen 
campinggasten voor eten en drinken 
terecht bij ÁMOI. Joran en Nadia 
kunnen de kunst mooi van het ervaren 
trio afkijken voordat zij medio 2023 het 
campingterrein zelf  gaan exploiteren:

“De pop-up camping geeft ons een 
mooie mogelijkheid om alvast eens te 
ervaren hoe het is om een camping 
achter ÁMOI te hebben en te zien hoe 
zij dat doen, een camping runnen” 
(Joran Haandrikman)

De camping zal deze zomer een knus 
en avontuurlijk karakter hebben, 

met hangmatten, schommels en een 
kampvuur, en de mogelijkheid om te 
suppen, kanoën en mee te gaan op 
bivaktochten. Naast plekken voor eigen 
tent, caravan of  camper hebben ze ook 
een aantal vooropgezette tenten en een 
volledig ingerichte caravan. 

Verder zijn er simpele voorzieningen: 
wc’s, douches en een keukentje, 
maar geen wifi of  eigen stroom- en 
watervoorzieining op de plek. Het 
opladen van telefoons en dergelijke kun 
je doen bij de receptie. 

Reserveren voor de camping kan via 
www.campingdewildevier.com, voor de 
bar & restaurant kijk op 
www.amoigieterveen.nl.
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Op zoek naar een leuke en dankbare tijdsinvulling?
Borgerhof in Borger zoekt vrijwilligers
Woonzorglocatie Borgerhof  is op zoek naar vrijwilligers om te ondersteunen bij 
verschillende activiteiten. Wie graag wat wil betekenen voor de ouderen in het 
woonzorgcentrum en nog wat vrije uren heeft, is van harte welkom zich te melden.

‘’Vrijwilligers zijn goud waard in de zorg. 
Zij vormen een belangrijke ondersteuning 
bij vooral de leuke en extra activiteiten die 
wij aan de bewoners bieden’’, vertelt Marga 
Engelage die Activiteitenbegeleider is in 
Borgerhof.

‘’In deze periode valt het niet altijd mee 
om vrijwilligers te vinden. Veel mensen 
hebben het druk, maar gelukkig krijg je er in 
Borgerhof  veel voor terug. Natuurlijk geven 
de blije en enthousiaste bewoners energie, 
er wordt ook veel gelachen met elkaar. 
Maar daarbij organiseren wij ook speciale 
gezellige avonden voor de vrijwilligers zelf  
en met kerst krijgen ze altijd een uitgebreid 
kerstpakket.’’ Engelage: ‘’We hebben allerlei 
verschillende vacatures voor vrijwilligers, 
maar voor nu zoeken we vooral vrijwilligers 
voor het restaurant, de zangmiddagen, de 
huiskamers en de avondactiviteiten.’’

Restaurant
‘’Voor ons restaurant zoeken we vrijwilligers 
die willen ondersteunen bij de warme 
maaltijden. Denk daarbij aan het dekken van 
tafels, uitserveren en afruimen.’’

De Zangmiddagen
Borgerhof  organiseert een keer per maand op 
de dinsdagmiddag een zangmiddag voor onze 
bewoners. Hiervoor zoeken we mensen die 

bewoners willen ondersteunen en eventueel 
een instrument bespelen.

Avondactiviteiten
Voor onze avondactiviteiten zijn we op zoek 
naar vrijwilligers die willen helpen bij de 
bingo-en muziekavonden van 18.30 tot 21.30 
uur. Denk daarbij bijvoorbeeld aan koffie 
schenken, afruimen en afwassen.

De huiskamers
Voor onze huiskamers zoeken we mensen 
die één of  meerdere dagdelen willen helpen 
met bijvoorbeeld koffie schenken, praatje 
maken, wandelen en spelletje doen. Denk bij 
dagdelen aan: van 10.00 tot 13.00 uur of  van 
15.00 tot 19.00 uur of  in overleg.

Aanmelden
Ook mensen die op een andere manier 
vrijwilliger zouden willen worden, worden 
van harte uitgenodigd zich aan te melden. 
In een gesprek met de activiteitenbegeleider, 
wordt gepolst waar de interesses liggen om 
vrijwilligerswerk te doen.

Wie nog vragen heeft of  zich aanmelden 
wil kan een mail sturen naar aborgerhof@
tangenborgh.nl. Je kunt ook bellen met 
activiteitenbegeleider Marga Engeland op 
06 14 71 99 80 of  met activiteitenbegeleider 
Fleur Giezen op 06 14 96 95 91.

Coalitiepartijen bieden gemeenteraad  
Aa en Hunze coalitieakkoord aan

Gemeentebelangen, VVD en PvdA zijn eruit in Aa en Hunze. Op donderdag 19 
mei boden de drie partijen hun coalitieakkoord ‘Samen verder aan de slag’ aan de 
gemeenteraad aan. Ivo Berghuis (Gemeentebelangen), Bas Luinge (VVD) en Kiena 
ten Brink (PvdA) worden de wethouders namens de partijen.

Samen verder aan de slag
Door de drie betrokken partijen 
Gemeentebelangen, VVD en PvdA is 
constructief  gesproken over de komende vier 
jaar. Daardoor is er een stevige onderlinge 
vertrouwensbasis ontstaan. De partijen 
geven in het coalitieakkoord een opdracht 
aan zichzelf: ze willen niet-collegepartijen 
nadrukkelijk bij de samenwerking betrekken. 
Volgens de partijen hecht de coalitie aan een 
goede, constructieve samenwerking met alle 
partijen.

Nieuwe accenten
Naast de dienstverlening naar inwoners en 
bedrijven, zijn bestuur en participatie, zorg, 

economie (onder andere de energietransitie) 
en leefbaarheid (onder andere wonen) de 
hoofdthema’s van het coalitieakkoord ‘Samen 
verder aan de slag’. Volgens formateur Henk 
Heijerman bouwt het nieuwe college voort 
op het in het afgelopen vier jaar ingezette 
beleid, maar wel met nieuwe accenten: “De 
drie partijen blijven hiermee werken aan het 
nog mooier, levendiger en duurzamer maken 
van onze gemeente.”

Raadsvergadering
In de raadsvergadering op 19 mei werden de 
drie beoogde wethouders voorgedragen voor 
benoeming.

de drie wethouders voor de komende 4 jaar: vlnr
Kiena ten Brinke, Bas Luinge en Ivo Berghuis

De Lelie en de Roos
Ik ben Romy Vos-Mooij. Graag stel ik mijn praktijk 
aan u voor. de Lelie & de Roos is een praktijk voor 
relatie coaching en natuurgeneeskunde. 

U kunt in mijn praktijk terecht voor:
• aromatherapie, 
• Bach bloesemtherapie, 
• celzouten therapie,
• dieren natuurgeneeskunde,
• Relatie coaching.

Tijdens de relatie coaching 
sessies kijken we naar welke 
basisbehoefte niet vervuld 
wordt en door oefeningen 
werken we hieraan.

Een (dieren) natuurgeneeskundige sessie 
bestaat er uit dat wij samen gaan kijken 
wat er nodig is om emotioneel/geestelijk/ 
lichamelijk beter te gaan functioneren. 

Remedies, oliën en  
celzouten ondersteunen dit 
proces. 

Voor meer informatie zie:  
www.delelie-en-deroos.nl

Het Vervenershuis in Valthermond is elke 
zaterdagmiddag geopend

Het Vervenershuis in Valthermond is ook dit jaar weer elke zaterdagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur geopend. Er geldt wederom gratis entree en men kan veel te 
weten komen over de historie van vooral Valthermond en naaste omgeving. Aan het 
Zuiderdiep 22 staan de Valthermonder Jan Ottens (foto) en andere vrijwilligers steeds 
voor u klaar.

In Het Vervenershuis is van alles te 
zien, maar ook te koop. Oud-Hollands 
snoep bijvoorbeeld, maar ook liggen er 
informatiefolders over uitjes en routes in de 
omgeving. Zo is er een routebeschrijving van 
de onlangs volledig van informatieborden 
voorziene Veenbrugroute verkrijgbaar. Maar 
er is veel meer: Jan Ottens weet alles van 
de omgeving. “Ik kan de mensen precies 
vertellen hoe Valthermond is ontstaan, 
wie waar heeft gewoond, waar iemands 
geboortehuis stond en wie iets over de 
veenbrand wil weten, vraag maar raak!”

Wie gewoon even wil rondneuzen kan dat 
ook doen. Onder het mom ‘kijken mag, 
kopen is niet verplicht’ is iedereen er welkom. 
En wie op afspraak wil langskomen kan dat 
ook doen. Diegene kan dan even bellen: 
0599-662154 of  0599-661736. “We zoeken 
eigenlijk ook nog een vrijwilliger. Dus wie 
zich geroepen voelt mee te werken om Het 
Vervenershuis draaiende te houden, wees 
vooral welkom. Het is erg leuk om te doen, 
dat kan ik echt garanderen. Ik vind het zelf  
erg leuk om mensen te informeren en als ze 
dan tevreden reageren dan word ik erg blij.” 
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Predicaat Hofleverancier voor
Aalbers Installatietechniek B.V. in 
Nieuw-Buinen
Aalbers Installatietechniek B.V. uit Nieuw-Buinen mag zich sinds vrijdag 20 mei  
hofleverancier noemen. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma reikt die middag 
het predicaat uit, met daarbij ‘het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen’ en 
de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’.

Frederik Aalbers startte in 1922 als 
koperslager en met de verkoop van 
huishoudelijke artikelen in Nieuw-Buinen. 
Het duurde niet lang of  hij legde zich toe op 
loodgieterswerk. In de decennia die volgden, 
wist het familiebedrijf  in voor- en tegenspoed 
overeind te blijven en zelfs te groeien. 
Dat is te danken aan het vermogen van de 
familie om innovatief  te zijn en door aan 
te haken bij de technische, economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen.

Vanaf  2010 heeft Aalbers B.V. gezien dat een 
energietransitie noodzakelijk is, sindsdien 
neemt het bedrijf  daarin het voortouw. Haar 
installaties in de nieuwbouwwoningen van 
de jaren ’40 en ’50 en de aardgasinstallaties 
van de woningen in de jaren ’60 worden nu 
vervangen, duurzaam en aardgasvrij gemaakt. 
Op dit moment is het bedrijf  in handen van 
Frits Aalbers en zijn zoon Gert, de derde en 
vierde generatie.

V.V. Nieuw-Buinen
Aalbers B.V. is als hoofdsponsor en met haar 
expertise ook een drijvende kracht achter 
het vernieuwde sportpark van V.V. Nieuw-
Buinen, dat in 2021 is geopend. Het complex 
telt 166 zonnepanelen, een batterijsysteem 
voor de opslag van de zonne-energie, twee 
eco-boilers, energiezuinige LED-verlichting 
en zes laadpunten voor elektrische auto’s.

Aalbers Installatietechniek B.V. is het elfde 
bedrijf  in Drenthe dat het predicaat krijgt. 
De Koning kan het recht tot het voeren van 
het Koninklijk Wapen, met de toevoeging 
‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’, 
toekennen aan kleine en middelgrote 
ondernemingen die een belangrijke plaats 
innemen in hun regio. De onderneming moet 
daarnaast minstens honderd jaar bestaan en 
van onbesproken gedrag zijn. Het predicaat 
hofleverancier werd in 1815 ingevoerd door 
Koning Willem I.
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Feestweek Nieuw-Buinen was drie dagen 
lang genieten

Afgelopen weekend vond de Feestweek Nieuw-Buinen weer plaats. De laatste 
editie was in 2019 en dus had het bestuur er maar wat veel zin in om een prachtig, 
boordenvol programma te organiseren. Eigenlijk net als tijdens de laatste editie 
was er muziek, een middag voor kinderen en een dartmiddag. De bedoeling is dat 
de feestweek elk jaar wordt georganiseerd. Het is eigenlijk een alternatief  voor 
het feest dat tijdens Pinksteren altijd in het dorp plaatsvond, namelijk het grote 
Pinksterjeugdtoernooi met voetballers uit heel het land.

Mans Hebels uit Nieuw-Buinen is voorzitter 
van de Stichting Feestweek Nieuw-Buinen 
en kijkt op een erg goed verlopen weekend 
terug. ,,Dit was de derde keer dat we de 
feestweek organiseerden. De eerste keer was 
in 2018 en het jaar erop was het ook erg 
gezellig. De voorbije twee jaren kon het niet 
en dus was het nu extra genieten. Er was 
veel belangstelling van de mensen voor de 
muziekavonden, er kwamen veel kinderen op 

de kindermiddag af  en het darttoernooi was 
ook goed bezet.”

Alles vond in de feesttent plaats. Op 
vrijdag was er een Foute Party met De 
Feestcommissie en DJ Hermen, op zaterdag 
de kindermiddag met medewerking van 
Jos Tipker, op zaterdagavond de Hollandse 
Artiestenavond en het darten was op zondag 
de afsluiter. (Week in Week uit / Gerry Grave)

Heerlijke asperges bij Maatschap Dilling 
in Drouwenerveen 

Aan het Zuideind 33 in Drouwenerveen is het elk jaar weer genieten van overheerlijke 
asperges en blauwe bessen. Maatschap Dilling zorgt daar steeds weer voor en heeft 
het maar wat druk. Het familiebedrijf  zit volop in de aspergetijd die tot en met 24 juni 
loopt en richt zich daarna meer op de verkoop van blauwe bessen.

Voor het bedrijf  staat vanaf  het begin 
van deze maand weer een fruit- en 
groenteautomaat met asperges, aardbeien 
en blauwe bessen. Ook Hollandaisesaus 
is voorradig zodat iedereen extra van de 
asperges kan genieten. “Hij staat er alweer 
enkele weken. Dat doen we meestal in 
mei. Dan is het weer goed en smaken de 
producten het best. De asperges worden ook 
in onze vernieuwde winkel verkocht. Die 
hebben we sinds het begin van dit jaar”, aldus 
Fré Dilling (foto).

De vertrouwde ‘blokhut’ is dus na jaren 
trouwe dienst vervangen. Een bewuste keuze, 

gaf  Dilling aan: “Men kan zo zelf  even 
rondkijken en dat bevalt hen en ons tot nu 
toe goed. We verkopen er van alles: naast 
asperges ook sauzen, wijnen, sappen en jam. 
Ook kunnen we cadeaus samenstellen.” En 
er is nog meer veranderd, namelijk dat de 
winkel op zondag is geopend. Daarentegen 
is de winkel op maandag gesloten. Wie nog 
wil genieten van de heerlijke producten van 
Maatschap Dilling of  de winkel eens wil 
bekijken kan dat van dinsdag tot en met 
zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur doen. Op 
zondag kan men er tussen 11.00 en 15.00 uur 
terecht. (Week in Week uit / Gerry Grave)

THNV-Media en Zorglandgoed Mirre in 
Valthe wonnen 48 Hour Film Project van 
Arnhem

De filminzending “One More Night” van THNV-Media en Zorglandgoed Mirre in 
Valthe heeft vorige week zondag het 48 Hour Film Project van Arnhem gewonnen. 
In dit filmproject moet je in 48 uren een korte film maken, waarbij vlak voor de start 
bekend wordt welk genre, voorwerp, personage en zin er in de film moeten zitten. 
Het genre was musical, het voorwerp was een concertkaartje, het personage een 
klusjesman/-vrouw en de verplichte zin "in dat geval mag je nog een nachtje blijven".
 
Na hard werken werd de inzending door de 
vakjury beloond met dertien nominaties en 
ontving de film prijzen voor beste film, beste 
acteerwerk in een hoofdrol, beste muziek, 
beste geluid, beste script en beste gebruik 
van het genre en de publieksprijs. De film 
mag nu naar het Filmapalooza 2023 in Los 
Angeles en maakt daardoor kans om op het 
filmfestival van
Cannes getoond te worden.
 
Producent Tobias Haccou, eigenaar van 
THNV-media en tevens begeleider bij 
Zorglandgoed Mirre, had er geen woorden 
voor. Hij wist dat ze een goede film hadden 
gemaakt, maar zoveel succes hadden hij en 
zijn team totaal niet verwacht. Wat het extra 
bijzonder maakt, is dat het grootste deel van 
het team bestaat uit jongeren, die werken 
aan herstel van psychische problemen, zoals 
zware depressies en ptss. Zij leren ontzettend 
veel van het maken van een film en krijgen 

door deze waardering ook nog eens een boost 
in hun zelfvertrouwen en herstel.
 
THNV-Media is het bedrijf  van de jonge 
filmakers Tobias Haccou, Noa Vos en Jollien 
de Bruin. Zij maken al jaren korte films en 
(kunstzinnige) portretfoto’s en bieden deze 
diensten nu ook aan anderen aan.
 
Zorglandgoed Mirre biedt 24/7 opvang voor 
jongeren en helpt ze bij herstel van (veelal) 
psychische problemen. Vaak ervaren ze het 
leven als uitzichtloos en hebben ze al veel 
hulp gehad, voordat ze op Mirre komen. 
Met een programma op maat, waarin veel 
activiteiten, waaronder sport, creativiteit, 
onderwijs, therapie, fotografie en film 
maken, worden de jongeren geholpen om te 
herstellen en toekomstperspectief  te krijgen. 
De prijswinnende film is te bekijken op de 
website van THNV-Media 
(www.thnv.nl)

Zonnepark Daalkampen voldoet 
ruimschoots aan norm Agentschap 
Telecom
Zoals eigenlijk bij alle elektrische apparaten, is het mogelijk dat er elektro 
magnetische straling vrijkomt bij een zonnepark. In 2018 was er bij de 
vergunningaanvraag van verschillende zonneparken in de gemeente Borger-Odoorn 
regelmatig discussie over de elektromagnetische straling.

Er was zorg bij inwoners van de gemeente, 
maar ook bij Astron, de eigenaar van de Lofar 
telescoop. De GGD Drenthe gaf  aan dat er 
geen reden tot ongerustheid was.

Voor de vergunning is op initiatief  van 
Astron en Agentschap Telecom, per 
zonnepark bepaald hoeveel straling er mocht 
worden uitgestoten om mogelijke storing aan 
de Lofar telescoop te voorkomen.

Deze normen liggen dermate laag dat er 
geen enkele hinder voor omwonenden is. 
Een groot aantal zonnepark ontwikkelaars 
(parken Exloo, Buinen, Buinerveen, 
Westdorp en Daalkampen) hebben 
gezamenlijk een systeem laten ontwerpen om 
elektromagnetische straling te voorkomen. Er 
is een speciale omkasting voor de omvormers 
gemaakt. En tussen de kabels zijn filters gezet 
die straling tegen gaan.

Afgelopen periode is zonnepark Daalkampen 
als een van de laatste zonneparken 
beoordeeld door Agentschap Telecom en 
Astron. De uitermate fijne meetapparatuur 
konden duidelijk vaststellen dat de straling 
keurig beneden alle grenzen was en dat alle 
maatregelen uitstekend hebben geholpen. 
Ook op 3 meter de omvormers was van 

overschrijding geen sprake. "Een oplader 
van een mobiele telefoon geeft zo’n 50 
keer meer straling dan de gemeten straling 
bij de omvormer". Zowel Astron als de 
gespecialiseerde meet partij waren zeer 
tevreden met de uitkomst.
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2e Exloërmond
Samen werken aan een fijne buurt

2e Exloërmond krijgt de komende jaren een grote 
metamorfose. De gemeente Borger-Odoorn en 
woningcorporatie Woonservice willen hiermee 
het wonen in 2e Exloërmond verbeteren. Met 
energiezuinige en gasloze woningen, in een fijne 
straat, met groen en ruimte voor parkeren. 

In verschillende straten gaat Woonservice woningen 
vervangen door moderne nieuwbouwwoningen. 
Samen met de bewoners is hiervoor een 
plan gemaakt. En 43 woningen krijgen een 
flinke opknapbeurt om ze te verbeteren. In 
de nieuwbouwplannen is ook ruimte voor 
koopwoningen. 

Ook de woningeigenaren worden meegenomen. 
De gemeente Borger-Odoorn creëert met de gelden 
van de Regio Deal mogelijkheden voor particuliere 
woningeigenaren in het gebied om hun woning 
energiezuinig en toekomstbestendig te maken. Zo 
werken we, samen met bewoners en partners, aan 
het 2e Exloërmond van de toekomst.

uitgangspunt is het in stand houden van de bestaande 

de blokken blijft gelijk, met uitzondering van de situatie 

Er is een substantiële behoefte aan meer 

het wenselijk deze ouderenwoningen niet te clusteren, 

een extra uitdaging voor de onderlinge samenhang 
tussen de volumes, doordat volumes met hoge en 

Op stedenbouwkundig niveau is het voorstel om 
beide woningtypen gelijkmatig te mengen, waardoor 

Daarnaast worden er in dit document ontwerprichtingen 
meegegeven om de architectonische samenhang te 

Mogelijkheden creëren 
voor woningeigenaren
Remko Cremers (projectleider Regio Deal proef tuin 
2e Exloërmond) is namens de gemeente Borger-
Odoorn met de particuliere woningeigenaren van 
de Anne de Vriesstraat, Middenlaan en omgeving 
in gesprek gegaan. Om te praten over hun 
wensen en over de mogelijkheden voor 
verduurzaming van hun woning. 
Om zo met elkaar een aanbod te 
ontwikkelen. 

Remko Cremers: “Er is niet één oplossing voor 

alle woningen, maatwerk is daarom belangrijk. 

Een aantal woningeigenaren wil graag onderzoek 

laten doen naar de isolatie van hun woning. 

En meerdere eigenaren willen zonnepanelen 

aanschaffen. Door met elkaar in de buurt dit 

soort maatregelen samen op te pakken, kun 

je kosten besparen. Bovendien is het ook 

leuk om dit samen te doen. Daarnaast kijken 

we welke financieringsmogelijkheden er zijn, 

bijvoorbeeld Gebouw Gebonden Financiering. 

Dit werken we nog uit.”

Nieuwbouw start in 2023

In 2e Exloërmond Midden en West gaat Woonservice 
70 woningen vervangen door nieuwbouw. 

Projectleider nieuwbouw Arjan Luchies: “Samen met de bewoners hebben we 

gekeken hoe de straten eruit moeten komen te zien: wat voor woningen willen 

we terug, hoe zetten we die neer, waar is behoefte aan in de straat, etc. Met 

als resultaat dat we 52 levensloopbestendige woningen en 18 gezinswoningen 

terug gaan bouwen. Ook komt er ruimte voor parkeren en worden de wegen 

en openbare verlichting aangepakt.” De ontwerpplannen liggen er nu. Net als 

de ontwerpen en plattegronden van de woningen. Arjan Luchies: “We gaan 

nu met de bewoners en de buurt om tafel om de ontwerpen en plattegronden 

definitief te maken. Het is de bedoeling dat we in april/juni 2023 beginnen 

met bouwen.”

“De herstructurering in 2e Exloërmond is een enorme 
operatie, met grote impact op de bewoners. Daar zijn wij ons 
zeer van bewust. Samen met de gemeente Borger-Odoorn en 
de bewoners willen wij het wonen, de energietransitie en de 
leefbaarheid in 2e Exloërmond 
een impuls geven. Om zo, 
met elkaar, het dorp klaar 
te maken voor de toekomst. 
Met energiezuinige, 
comfortabele en betaalbare 
woningen, die passen bij de 
behoefte van de bewoners. In 
een fijne buurt, die er mooi 
uitziet en waar je je prettig 
voelt. Daar maken wij ons 
sterk voor.”

Bothilde Buma, directeur-bestuurder Woonservice: 

Energiezuinig en betaalbaar wonen
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Richting een toekomst-
bestendige regio

Wethouder Freek Buijtelaar:

“Na een intensieve voorbereiding moet 
het nu echt zichtbaar gaan worden. 
Met elkaar hebben we gekeken wat 2e 
Exloërmond specifiek nodig heeft voor 
de toekomst en hoe we de leefbaarheid 
naar een hoger plan kunnen tillen. 

Het levensloopbestendig maken van 
de woningen is daar een belangrijk 
onderdeel van. Met de verduurzaming 
van zowel huurwoningen door 
Woonservice als het creëren van 
mogelijkheden voor particuliere 
woningeigenaren, gaan we echt richting 
een toekomstbestendige regio. Door 
nu na te denken over de overstap van 
gas naar alternatieve warmtebronnen, 
kunnen we geleidelijk toewerken naar 
een duurzamere samenleving.  
De warmtetransitie maakt daar een 
belangrijk onderdeel van uit.  

De komende 
tijd zien we de 
eerste concrete 
ontwikkelingen 
naar een 
leefomgeving 
die voor de 
inwoners van 
het gebied 
Midden en West 
een verbetering 
zal gaan 
betekenen.”  

We pakken ook de omgeving aan 
De gemeente pakt het openbaar gebied aan: het groen, de weg, 
parkeren, etc. Hiervoor is samen met de klankbordgroep gekeken 
naar wat er speelt in de openbare ruimte. En wat er beter kan.  
Dit is direct meegenomen in de scenario’s. 

Op dit moment zijn we deze scenario’s intern aan het toetsen op haalbaarheid, 
mogelijkheden en eventuele kansen. Zo wordt er gekeken welke invloed de 
aanpassingen in de scenario’s hebben op het beheer en onderhoud van de 
openbare ruimte: 
•   Als we toch in de straat bezig gaan wat kunnen we nog eventueel extra met het riool doen? 

•   Welke klimaatadaptieve oplossingen kunnen we doorvoeren? 

•   Moet er ook gedacht worden aan laadpalen? 

•   Zijn de straatstenen nog van voldoende kwaliteit? 

•   Moet de openbare verlichting aangepast worden? 

•   Zorgen de aanpassingen in het straatprofiel voor voldoende verkeersveiligheid? 

•   Waar moeten bomen gekapt worden en waar plaatsen we weer bomen terug? 

Zodra we dit helder hebben, koppelen we dit terug aan de klankbordgroepen. En gaan we met hen 

in overleg over de volgende fase van het ontwerp voor de aanpassingen in de openbare ruimte. De 

scenario’s worden dan vertaald naar meer technische ontwerpen. Dit is een proces waar we graag met 

de klankbordgroepen over in gesprek gaan. 

De eerste woningen zijn verbeterd
In 2e Exloërmond verbeteren we 43 woningen. Patricia 
Klok, projectmedewerker Wonen van Woonservice: “We 
hebben gekeken wat er technisch nodig is in de woning. 
En onze aannemer heeft met alle bewoners gesproken, om 
woonervaringen op te halen.” 

“Met deze informatie hebben we per woning een plan gemaakt. Dit plan bestaat uit 

isolatie, glasvervanging, kierdichting, mechanische ventilatie en algemeen onderhoud zoals 

schilderwerk. Op deze manier maken we de woningen energiezuiniger. En zorgen wij dat 

ze er weer goed bij staan. In maart zijn we begonnen met de eerste woningen. En het gaat 

voorspoedig. Voor de zomervakantie zijn alle woningen klaar. “

Woonservice
info@woonservice.nl

0593 56 46 00

Gemeente Borger-Odoorn 
gemeente@borger-odoorn.nl

14 0591

We zijn in verschillende straten aan de slag. We noemen dit het gebied Midden en het gebied West.  

Waar zijn we aan de slag?

Plangebied Midden Plangebied West

Voor meer informatie en vragen:
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Hemelvaartsdag start PROEFTUIN-seizoen
De Kelder van de Coningh start Hemelvaartsdag het PROEFTUIN seizoen. 
PROEFTUIN is een uitgebreide wijnproeverij met vijf  mooie gerechtjes, lekker 
informeel in de tuin aan de Asserstraat 7 in Gieten. Per weekend een andere kok met 
plaats voor max. 30 gasten per dag. Jan 
Veldhoen van De Kelder van de Coningh 
schenkt per gerechtje twee proefglaasjes 
Oostenrijkse wijn.

25 en 26 juni bereidt Eric van Lier 
gerechten op de OFYR-vuurschaal. Marieke 
Herrebrugh kookt 22, 23 en 24 juli volledig 
vegetarisch, ook geen vis. En 29 t/m 31 juli is 
Ewout van der Kolk de gangmaker op de Big 
Green Egg.

Hemelvaartsdag: kleintje Proeftuin v.a. 15 uur
Informatie en reserveren: 
dekeldervandeconingh.nl/proeftuin of   
bel 06 53 89 82 84.

Boeiende lezing in Nieuw-Buinen over 
"De Grootste Bankroof Aller Tijden"

Dinsdagavond 17e mei jl is er in het MFA gebouw in Nieuw-Buinen een lezing 
verzorgd door schrijver Frank Krake over: "De Grootste Bankroof  Aller Tijden". 
Douwe Mik was één van de mannen die aan deze overval namens het verzet deel heeft 
genomen en was afkomstig uit Nieuw-Buinen. Douwe Mik heeft zijn leven door het 
verzetswerk uiteindelijk met de dood moeten bekopen. De totale buit bedroeg destijds 
46 miljoen gulden en de overval was op de Nederlandse bank in Almelo.

Ongeveer 75 mensen hebben de lezing naar 
alle tevredenheid bijgewoond. Schrijver Frank 
Krake kon boeiend en aandachtig vertellen. 
Er is ook een boek verschenen en inmiddels 
is er al de 3e oplage/druk. Deze avond werd 

mede mogelijk gemaakt door ondersteuning 
van de gemeente Borger-Odoorn.

De Historische vereniging Nieuw-Buinen en 
Buinerveen organiseerde de avond.

Het historisch tijdschrift voor de regio Borger.
De Zwerfsteen 2/2022 is uit!
Hieronder uit elk artikel een fragment: Het verdwenen 
kerkje in Borger (H.Warring)
In de hof  van Berend Diemer aan de Hunebedstraat in 
Borger,  is men in 1841 een kerk gaan bouwen. Men had 
hiervoor toestemming van de gemeenteraad. Uitgaande  van 
de afmetingen en  de veronderstelling dat de kerk van hout 
was opgetrokken, de ingang aan de Hunebedstraat lag, dat het 
een sober gebouwtje was, opgetrokken in een voor die tijd vrij 
gebruikelijke stijl. (…) In 1997 dacht Rob Bouman, zou er nog 
iets van waarde liggen waar ooit het kerkje stond?

Afgestoft.  (R. Blom)
Van november 1997 tot en met april 2015 
werden op zondagochtend meer dan 
zeventig ‘Dikke Verhalen’ bijeenkomsten 
georganiseerd in Hotel Bieze in Borger. 
Dikke Verhalen was een initiatief  van Jans 
Polling. Het idee was om lokale verhalen vast 
te leggen voor een toekomstige generatie. 
Verhalen waarvan iedereen wel eens dacht: 
‘dit zouden we moeten opschrijven’, maar 
bijna niemand dat ooit deed. De opzet van de 
bijeenkomsten was simpel: een stamtafel met 
daaraan een aantal mensen die een vooraf  
vastgesteld onderwerp bespraken en een zaal 
vol publiek.

Kroegpraot, café Dilling in Eesergroen.  
(R. Blom)
Café Dilling was zeven dagen per week open. 
Harm werkte overdag op het boerenbedrijf. 
Voor het werk op het land stond een Belgisch 
paard op stal. ‘s Avonds werkte Harm in het 
café. Overdag was het Lammy die het café 
bestierde. Vroeg in de ochtend kon men al 
terecht voor een pakje sigaretten of  tabak. 
Naast rookwaar werden zakjes chips, ijsjes, 
chocolade, droge worst, snoep en koeken 
verkocht. Achter de bar lag een groot 
boek waarin de aankoopbedragen werden 
opgeschreven

Café Dilling Eesergroen (foto fam. Dilling)

Oud Nieuws, 100 jaar geleden in onze 
gemeente. (B. Liewes)
Borger, Raadsvergadering 12-05-1922
Verder komen nog, buiten de agenda,  in 
behandeling: 
Een verzoek van een oud en onvermogend 
echtpaar te Eeserveld, eigenaars van 
een slecht huisje met wat ontgonnen 
heideveld, om de kosten voor noodzakelijke 

woningverbetering te nemen voor rekening 
der gemeente, waarvoor zij de gemeente den 
eigendom van huisje en grond aanbieden 
als zij niet meer in leven zijn. Na uitvoerige 
discussies over de wijze waarop dit echtpaar, 
vroeger in een andere gemeente wonende, 
hier is binnengekomen, wordt besloten de 
kosten ad f  300 voor de gemeente te nemen.
Dan nog spreekt O. over het electrisch licht 
en merkt op dat de palen niet doelmatig  en 
overal op gelijke afstanden zijn geplaatst. Te 
Borger en te Buinen staan zij veel dichter 
bijeen geplaatst dan te Nieuw Buinen. Het 
leidt niet tot eenig besluit. 
Hierna sluiting der vergadering.

Hoe ik de oorlog ben doorgekomen. (deel 
2)  (F. Lentz)
Het werd gevaarlijk voor mij om thuis te 
blijven. Mijn broer die in de Noord Oost 
Polder heeft gewerkt wist hoe het daar 
toeging en hoe het één en ander geregeld 
moest worden. Het werd inderdaad geregeld 
dat ik er heen kon. Het probleem was, hoe 
kom ik daar. Er werd iets op gevonden. Eerst 
was het de bedoeling dat de politie mij daar 
naar toe zou brengen met motor en zijspan 
onder de mom van een arrestatie. Maar dat 
ging niet door. Daarna kwam het bericht 
dat het door de dierenarts zou gebeuren. Ik 
zou het hulpje van de dierenarts worden. 
De dag dat we zouden vertrekken stond ik 
al vroeg in de tuin van de dierenarts. (…) Er 
waren veel onderduikers in de N.O.P.(Noord 
Oost Polder). In de volksmond werd van 
die afkorting:  `Nederlandse Onderduikers 
Paradijs` of  `Niet Over Praten` gemaakt.

Naoberhulp. (redactie) 
Geert Hoving deelde ons het volgende mee:  
Wat was het weer een prachtige uitgave van 
de Zwerfsteen. Mooi dat er zoveel verhalen 
en foto's opduiken. Wij hebben dat ook nog 
steeds met onze website van de manege van 
Gien Smeenge www.manegeborger.nl.
 
Wilt U de Zwerfsteen ook ontvangen en 
donateur worden van de Stichting Harm 
Tiesing? A.G.Liewes,  Waardeel 43, 9531 EB 
Borger of  0599 235511 of
b.liewes@home.nl. Bovendien is dit nummer 
te koop bij Bruna te Borger.

Nederpop All Stars samen met Loïs Lane 
in het ATLAS Theater

Krakersrellen, walkmans, bezuinigingen, yuppen, werkloosheid en ‘de bom’; dat 
waren de jaren tachtig in Nederland. Maar ook: Het Goede Doel, Doe Maar, De 
Dijk en natuurlijk Loïs Lane. Dankzij een mix van funk, soul, r&b, rock en hemelse 
stemmen werd half  Nederland verliefd op de zussen Monique en Suzanne Klemann.

De Nederpop All Stars gaan de podia op met 
de mooiste dames van het bal. Natuurlijk 
hoor je hits van Loïs Lane, zoals ‘My Best 
Friend’ en ‘It’s The First Time’, maar ook 
andere nederpopklassiekers. En de voetjes 
gaan gegarandeerd van de vloer tijdens een 

speciaal nederpop-discoblok. De muziek 
van toen, helemaal van nu. De Nederpop 
All Stars staan op zaterdag 4 juni samen met 
Loïs Lane om 20.00 uur in de grote zaal van 
het ATLAS Theater. Kaarten zijn te koop via 
atlastheater.nl

Middenpaginafoto:  Het bejaardenkoor Borger. (gedeelte hoes van langspeelplaat)
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Gieten
Woensdag 25 mei
19:00 Gieten 6 SPW 3
 
Vrijdag 27 mei
19:30 Exstudiantes 1 Gieten 1 Zaal

Zaterdag 28 mei 
08:45  Stadskanaal JO11-2  Gieten JO11-1  
09:00  Gieten/Eext JO15-2  Mussel JO15-1  
09:00  Gieten JO8-2  Annen JO8-2JM  
09:00  Gieten JO9-1  Assen JO9-3  
09:00  BBC JO7-1  Gieten JO7-1  r
09:00  Asser Boys JO12-2  Gieten/Eext JO12-2  
09:10  Gieten JO7-1  SJS JO7-1  
09:20  Rolder Boys JO7-1  Gieten JO7-1  
10:00  Zuidlaren JO8-3  Gieten JO8-1  
10:30  Gieten/Eext JO15-1  WVV JO15-2  
10:30  Gieten/Eext JO12-1  Scheemda JO12-1  
10:30  Pekelder Boys JO10-1  Gieten JO10-1  
11:30  Gomos MO15-1  Gieten/Eext MO15-1  
12:00  LTC JO17-1  Gieten/Eext JO17-1JM  
12:30  Gieten/Eext JO15-3  Stadskanaal JO15-3  
12:30  Gieten/Eext JO19-2  SWB JO19-1  
13:00  HSC JO13-1  Gieten/Eext JO13-1  
14:30 Gieten/Eext JO19-1 SJS JO19-1

Zondag 29 mei 
10:00  Gieten 6  Bareveld 3  
10:00  Gieten 4  LEO (Loon) 3  
11:30  Oldeholtpade 2  Gieten 2  
12:00  LEO 4  Gieten 5  
14:00 Sellingen 1 VV Gieten
 
Maandag 30 mei 
20:00  Gieten 3 Zaal  ACV 4  
21:00  Gieten 2 Zaal  Doctorandus Vijfje 8

sv Borger
Donderdag 26 mei 2022  
19:00 Borger 2 zo. Westerwolde 3

Vrijdag 27 mei 2022  
dames 7x7 spelen in Stadskanaal  
19:30 Borger VR1 Buinerveen VR1
20:00 Borger VR1 SJO ZVC ‘14 VR1
20:30 SJS VR2 Borger VR1
Heren 7x7 spelen in Sellingen  
19:30 Borger 45+1 SJS 45+2
20:00 Borger 45+1 PJC 45+1
20:30 JVV 45+1 Borger 45+1

Zaterdag 28 mei 2022  
09:00 Borger JO11-2 SJO NWVV/Titan JO11-1JM
09:00 Borger JO9-2 SJO BBC JO9-1JM
10:00 Borger JO13-3JM FC Klazienaveen JO13-2JM
11:30 Borger JO11-1 ST Rolder Boys JO11-1
11:30 Borger JO8-1 Achilles 1894 JO8-3
10:00 De Treffer ‘16 JO11-1JM Borger JO11-3JM
10:15 Assen FC JO9-2 Borger JO9-1
10:30 SJO JVZ JO17-3JM Borger JO17-2
12:00 Hoogeveen 2 Borger 2
14:30 FC Klazienaveen JO17-1 Borger JO17-1

Zondag 29 mei 2022  
10:00 Borger 2 zo. Buinen 3

Woensdag 1 juni 2022  
19:30 Fit Boys JO19-1 Borger JO19-1

Gasselternijveen
Woensdag 25 mei 2022
SJO ZVC ‘14 VR1  ST VAKO/Tynaarlo VR2 19:30

Vrijdag 27 mei 2022
SJS VR2  SJO ZVC ‘14 VR1  19:30
Borger VR1  SJO ZVC ‘14 VR1  20:00
SJO ZVC ‘14 VR1  Buinerveen VR1  20:30

Zaterdag 28 mei 2022
Annen JO7-1  SJO ZVC ‘14 JO7-1  09:00
FC Zuidlaren JO7-3  SJO ZVC ‘14 JO7-1  09:10
SJO ZVC ‘14 JO7-1  Pekelder Boys JO7-1JM  09:20
SJO ZVC ‘14 JO8-1  LEO (Loon) JO8-2  11:00
SJO ZVC ‘14 JO10-2  SJO BBC JO10-1JM  11:00
SJO Pekela 2000 JO9-1J  SJO ZVC ‘14 JO9-1JM  08:45
Smilde’94 JO9-1JM SJO ZVC ‘14 JO9-2  09:00
ST HOC/Valthermond V  SJO ZVC ‘14 VR1  11:00
Westerwolde JO12-1JM  SJO ZVC ‘14 JO12-1JM  10:30
SVZ JO12-1  SJO ZVC ‘14 JO12-2  10:00
DZOH JO13-5  SJO ZVC ‘14 JO13-1JM  10:15
SJO ZVC ‘14 JO10-1  Meeden JO10-1JM  11:00
FC Zuidlaren JO9-3  SJO ZVC ‘14 JO9-3  10:00

Zondag 29 mei 2022
Gasselternyveen 1  Balkbrug 1  14:00
Gasselternyveen 3  Bareveld 4  10:00
Raptim 4  Gasselternyveen 2  10:30
Gasselternyveen 4  Harkstede 2  10:00

Valther Boys verloor laatste thuiswedstrijd ooit op 
sportpark Duurswold

 

Eigenlijk zou het afgelopen zondag een gedenkwaardige dag moeten 
zijn, maar niets leek daarop; Valther Boys speelde namelijk ‘gewoon’ zijn 
wedstrijdje in Zondag 5D tegen SVBC uit Barger-Compascuum. Na een 
zeer sterke eerste helft waarin er genoeg kansen waren ontstaan een paar 
doelpunten te maken en het ‘slechts’ 1-0 stond door een doelpunt van 
Dionysios Dellas, ging het na de thee volledig mis en stond er aan het begin 
van de tweede helft ineens 1-2 op het scorebord. Dat bleef  het ook.

Ook na rust speelden de Boys heel 
aardig, maar daar kochten ze niets 

voor. “We hadden er voor rust drie 
of  vier moeten maken. Nu gaven we 

het weer heel snel uit handen. Totaal 
niet nodig”, zei aanvoerder Basillius 
Dellas. Hij baalde als een stekker en 
wilde zo snel mogelijk de kleedkamer 
in en op naar volgende week als 
zijn ploeg de competitie in Gasselte 
tegen GKC afsluit. Dan is er wél een 
waardig afscheid van Valther Boys als 
zelfstandige club. Er rijden dan twee 
bussen naar Gasselte. Eerst om 12.30 
als de spelers vergezeld van een aantal 
supporters worden vervoerd. De bus 
rijdt dan terug naar Valthe en haalt dan 
de overige supporters op.

De laatste keer Valther Boys is volgende 
week en de laatste wedstrijd op het 
eigen sportpark zit erop. Een wedstrijd 
waar meer inzat, maar het mocht niet 
zo zijn.

Valther Boys-SVBC 1-2
30. Dionysios Dellas 1-0, 46. Groen 
1-1, 50. Roufs 1-2. Toeschouwers: 35. 
Valther Boys: Mestemaker; Van Emst, 
Robin Eggens, Ottens en Nijhoving; 
Remon Muntinga (60. Van der Scheer), 
Middeljans (46. Van Dalen), Basilius 
Dellas en Joram Muntinga; Dyonisios 
Dellas en Joël Eggens. (Week in Week uit 
/ Gerry Grave)

Kampioen Titan zet Gasselternijveen na rust opzij

In Nieuw-Weerdinge heerste afgelopen zondag een fantastische sfeer, 
want Titan kon kampioen van de zondag vierde klasse D worden. Het 
rood en wit van de club was volop te zien, er was veel lawaai, het rook er 
naar hamburgers en patat; iedereen wist het: Titan zou het gaan doen. 
Alleen Gasselternijveen niet. Want waarom zouden ze niet een punt of  
meer kunnen halen? Ook al was het een heksenketel, niets zou onmogelijk 
moeten zijn. Zo gingen de bezoekers erin. Tot aan de rust ging het nog wel 
redelijk, maar daarna werd de ploeg min of  meer geslacht: 5-0.

Titan was na afloop kampioen, 
‘Nieveen’ speelt straks nacompetitie 
voor een plek in de derde klasse. Blijheid 
alom dus, maar met 5-0 verliezen is 
nooit leuk. Robert Oosting, trainer van 

de Nieveensters, stelde zichzelf  weer op 
en baalde dat zijn ploeg zo dik verloor. 
Hij zag dat zijn ploeg er meer had 
moeten uithalen, maar met nog 

twee wedstrijden te spelen is het alvast 
voorbereiden op de nacompetitie.

Titan-Gasselternijveen 5-0
25. Moesker 1-0, 55. Bruining 2-0, 
60. Smit 3-0, 67. Bruining 4-0, 80. 
Bruining 5-0. Toeschouwers: 500. 
Gasselternijveen: Koops; Kuipers 
(70. Kreuger), Oosting, Siem Salomons 
en Meems; Hatzmann (65. Tristan 
Salomons), Maarten Hommes en 
Meertens (46. Menas); Koomans, Saman 
(70. Rick Bokhorst) en Niek Poppinga. 
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Buinen na overwinning op KSC bijna zeker van 
lijfsbehoud
Er vielen afgelopen zondag negen goals tijdens het duel in de 
zondag vierde klasse D tussen Buinen en KSC te noteren. Vijf  voor 
de gastheren en de bezoekers uit Schoonoord maakten er vier. Het 
was een heel belangrijke overwinning voor Buinen, want met nog 
twee wedstrijden te spelen kan Buinen zich volgende week al van 
een verlenging van het vierdeklasserschap verzekeren.

Twintig minuten voor tijd leek Buinen al 
bijna zeker van de winst: Albert Stevens 
had zijn tweede van de middag gemaakt 
en daarmee de 5-3. Jelger Schepers 
maakte pas in de slotminuut de 5-4 
en dus was het goed genoeg.  Stevens 
maakte overigens twee goals, waaronder 
een schot van ongeveer zestig meter (!) 
afstand. Thorsten Leeuw, Ferdie Ottens 
en Wim Wilts troffen eveneens doel.

Buinen-KSC 5-4
4. Leeuw 1-0, 45. Schepers 1-1, 45. 
Van der Velde 1-2, 55. Ottens 2-2, 

57. Stevens 3-2, 61. Wilts 
4-2, 66. Mensing 4-3, 70. 
Stevens 5-3, 90. Schepers 5-4. 
Toeschouwers: 150. 

Buinen: Schutte; Arno 
Huizing, Marcel Vedder, 
Michiel Vedder en Wilkens; 
Ottens, Remco Huizing, 
Komduur en Sanders (70. Van 
Wattum); Leeuw (10. Wilts, 
80. Van Hoorn) en Stevens. 
(Week in Week uit / Gerry 
Grave. Foto: Herman van Oost)
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De Buinerhoeve in Buinen genomineerd 
voor beste Bed & Breakfast van Nederland 

Drie bed & breakfasts maken kans op de titel ‘Beste B&B van Nederland 2022’. 
De gegadigden voor de hoofdprijs in de categorie 5 tulpen zijn ‘De Buinerhoeve’ in 
Buinen (Drenthe), ‘Hemeltjelief  bij Caro’ in Ezinge (Groningen) en ‘Logan Landing’ 
in Rilland (Zeeland). De winnaar wordt op woensdag 15 juni bekendgemaakt door 
Stichting Bed & Breakfast Nederland, uitvoerder van het B&B classificatiesysteem.

De drie genomineerde B&B’s zijn reeds 
ingedeeld in de categorie 5 tulpen, het 
hoogst haalbare segment binnen het 
classificatiesysteem. Daarbij scoren de 
drie gegadigden bijzonder goed als het 
aankomt op comfort, privéfaciliteiten en 
services. Ook worden de accommodaties 
in de gastenreviews op Bedandbreakfast.
nl beloond met hoge cijfers. Bij de jaarlijkse 
verkiezing tellen zowel objectief  meetbare 
kwaliteitsnormen als subjectieve reviews op 
Bedandbreakfast.nl mee.

“Comfort, luxe én beleving spelen een steeds 
grotere rol bij B&B’s, dat is ook duidelijk 
terug te zien bij de drie genomineerden 
van dit jaar”, aldus Hanny Arens van 
Stichting Bed & Breakfast Nederland. 
“Ze bieden allemaal een tot in de puntjes 
verzorgd verblijf  met een fantastisch ontbijt. 
Daarbovenop bieden ze stuk voor stuk een 
unieke beleving, bijvoorbeeld met privé 
wellness, table d'hôtes of  een statig landgoed. 
Gasten zijn dan ook lyrisch over deze 
B&B’s!” (Foto: Herman van Oost)

IVN Borger-Odoorn organiseert een 
excursie met als thema
‘Beleef  de natuur en voel je ermee verbonden’ met natuurgidsen Marieke en Diana’
Op zaterdag 28 mei a.s. organiseert IVN Borger-Odoorn een bijzondere excursie. 
Een excursie waarin niet het uitwisselen van informatie over een gebied en de daarin 
voorkomende planten en dieren centraal staat maar een excursie waarin beleven van 
de natuur met al je zintuigen de nadruk krijgt. De excursie vindt plaats tussen 10.00 
en 12.00 uur. Deelname is gratis. Aanmelden voor deze excursie is noodzakelijk. Dit 
kan tot 27 mei 12.00 uur op het e-mailadres: ac.ivn.bo@gmail.com. De excursie vindt 
plaats nabij 't Ven in Eesergroen. Nadere informatie volgt na aanmelding.
 
Tijdens het leven van alledag worden 
we veelal omgeven door beton en asfalt. 
We brengen een groot deel van de dag 
binnenshuis door, zitten achter de computer, 
op kantoor en worden opgeslokt door ons 
werk. Wil je hier even aan ontsnappen? Je 
laten verwonderen door de natuur? Ga dan 
mee op excursie met Diana en Marieke. Ons 
startpunt voor deze bijzondere excursie is 
bij ’t Ven in Eesergroen. Dit is een mooi 
bosgebied waarin ook een pingoruïne ligt. 
Tijdens de excursie van twee uur gaan we 
verschillende zintuigen ervaren. We beleven 
de natuur hierdoor op een andere manier 

dan gebruikelijk. Er ontstaat immers een 
bijzondere verbinding met de omgeving 
waarin je bent. We sluiten de excursie af  met 
een lekkere kom soep.
Tijdens de tocht is het de bedoeling dat 
telefoons op stil worden gezet. Afleiding 
van buitenaf  moeten worden voorkomen. 
De zintuigen worden aangezet om zo nauw 
mogelijk in contact te komen met de natuur.
Wil jij ook mee om op een andere manier 
kennis maken met de natuur?
Je zintuigen te laten spreken en verbinding 
te ervaren? Meld je dan snel aan op 
bovenvermeld e-mailadres.
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De Treffer ‘16
Dinsdag 24 mei 2022     
20:00  De Treffer ‘16 JO17-1  HSC JO17-2

Zaterdag 28 mei 2022     
09:00  Mussel JO13-1  De Treffer ‘16 JO13-1JM  
09:00  ACV JO9-1  De Treffer ‘16 JO9-1JM  
09:00  De Treffer ‘16 JO8-1JM  Musselkanaal JO8-1JM  
10:00  De Treffer ‘16 JO11-1JM  Borger JO11-3JM  
11:00  De Treffer ‘16 MO17-1  Assen FC MO17-2  

Zondag 29 mei 2022     
10:00  JVV 2  De Treffer ‘16 2  
14:00  Zandpol 1  De Treffer ‘16 1

HOC
Woensdag 25 mei  
18.45 Stadskanaal JO15-4 St HOC/ Valtherb JO15-1
19.00 Dalen 5 St HOC/ Valtherboys 7
19.30 HOC 2 Germanicus 3
19.30 Sc Erica 5 St HOC/ Valtherboys 6
19.30 St VAKO/ Tynaarlo Vr1 st HOC/ Valthermond Vr1
19.45 St HOC/ Valthermond Vr2 Drenthina Vr2
  
Vrijdag 27 mei  
19.30 HOC 45+ 1 Sleen 45+ 1
20.00 HOC 45+ 1 Sweel 45+ 1
20.30 Twedo 45+ 1 HOC 45+ 1
  
Zaterdag 28 mei  
9.00 HOC JO8-1 Fc Klazienaveen |JO8-6
9.00 HOC JO9-1 De Weide JO9-2
9.15 Drenthina JO11-2 HOC JO11-1
9.30 HOC JO11-2 Musselkanaal JO11-2
10.00 Sellingen JO10-1 HOC JO10-1
10.30 HOC JO12-1JM Sc Erica JO12-1
11.00 st HOC/ Valthermond Vr1 SJO ZVC’14 Vr1
12.00 St HOC/ Valtherb. JO13-1 Bargeres JO13-1
12.30 SVBO Vr1 St HOC/ Valthermond Vr2
14.00 HOC JO17-2 Sc Erica JO17-2
  
Zondag 29 mei  
10.00 HOC 2 Titan 2
10.00 DVC’59 2 ST HOC/ Valtherboys 3
10.00 St HOC/ Valtherboys 4 Annen 3
10.00 St HOC/ Valtherboys 5 Protos 4
10.00 St HOC/ Valtherboys 6 Protos 5
14.00 SVV’04 1 HOC 1

vv Buinerveen
Vrijdag 27 Mei   
Dames 7 Tegen 7 Te Stadskanaal  
Borger VR 1 Buinerveen VR 1 19.30 uur
Buinerveen VR 1 SJS VR 2 20.00 uur
ZVC’14 VR 1 Buinerveen VR 1 20.30 uur
  
Zateredag 28 Mei   
BBC JO -15-1 Nieuw Buinen JO 15-1 10.00 uur
Nieuw Buinen Jo 12-1 BBC JO 12-1 10.45 uur
ZVC’14 JO 10-2 BBC JO 10-1 11.00 uur
Borger JO 09-2 BBC JO 09-1 09.00 uur
BBC JO 09-2 KSC JO 09-1 10.00 uur
BBC JO 07-1 Gieten JO 07-1 09.00 uur
  
Zondag 29 Mei   
Buinerveen 1 Witteveense Boys 1 14.00 uur
SVV ’04 3 Buinerveen 2 10.00 uur
Buinerveen 3 Stadskanaal 5 10.00 uur

Borger blijft winnen en bovenin meedoen

SV Borger heeft haar tweede plaats op de ranglijst verstevigd na een de 2-0 
thuiszege op nummer vier Onstwedder Boys. De groenhemden blijven tot 
de laatste speeldag meedoen om het kampioenschap, maar daarin heeft 
concurrent WVV toch veruit de beste papieren. 

De belangen waren voor beide ploegen 
groot afgelopen zaterdag. Waar Borger 
nog mee doet om de titel daar was voor 
Onstwedder Boys een overwinning 
gewenst om de nacompetitie zeker 
te stellen. In de beginfase was het 
strijdplan van beide ploegen duidelijk. 
Borger speelde compact en Onstwedder 
Boys zocht via de lange bal hun 
buitenspelers. De spitsen bij Borger 
Benjamin Mazeau en Bob Westerdijk 
zorgen ervoor dat de lange bal eruit 

werd gehaald. De beste kans was 
toch voor Onstwedder Boys. Na een 
combinatie kwam Scheper voor de goal, 
maar hij schoof  de bal voorlangs. Er 
gebeurde niet veel voor rust en ook 
Borger kreeg nog een kans na een lange 
bal van acheruit. Hendrik Gustin mistte 
vanuit een lastige positie.

In de 2e helft kwam de wedstrijd meer 
op gang. Bij Borger zorgde invaller 
Bonne Timmer voor meer gevaar en dit 

resulteerde tien minuten na rust ook in 
de 1-0 voorsprong voor de thuisploeg. 
Na een goede combinatie kwam de 
bal voor de voeten van Timmer en hij 
schoot de bal in de korte hoek achter 
de doelman van de Boys. En amper 
vijf  minuten later was het weer raak. 
Bob Westerdijk speelde zich vrij in 
het strafschopgebied en schoot de bal 
onberispelijk via de binnenkant van 
de paal binnen: 2-0. Aan de andere 
kant kregen de Onstwedder Boys een 
aantal minuten later een grote kans. 
Spits Scheper verscheen alleen voor 
Borger- doelman Edwin Haandrikman, 
maar de snel uit zijn doel gekomen 
Haandrikman keerde de inzet. De 
gasten gingen opportunistischer spelen 
en kozen sneller voor de lange bal. 
Borger kwam hierdoor echter niet in de 
problemen en verzuimde zelf  om de 
score te vergroten.

Door de overwinning houdt Borger 
de druk op koploper WVV en heeft 
het de tweede plaats flink verstevigd. 
Volgende week is Borger vrij, op 
4 juni volgt het laatste en mogelijk 
beslissende competitieduel thuis 
tegen HS’88. Koploper WVV speelt 
komend weekend thuis tegen SCN 
en gaat een week later op bezoek bij 
het lastige DKB, dat ook nog volop 
strijd om het halen van nacompetitie. 
Onstwedder Boys is hier ook nog niet 
voor uitgeschakeld en ontvangt komend 
weekend de nummer drie SJS. Kortom 
een uitermate spannend slot in de 4e 
klasse D.

Foto: Alle Oldenbeuving

En wie is de beste penaltynemer onder de jeugdspelers?
Jubileum jeugdtoernooi SV Borger op zaterdag 2 juli
Al eerder wisten we te melden dat het weekend van 1 en 2 juli bij SV Borger 
in het teken van het 75-jarig jubileum staat. Nadat eerder de feestavond en 
de verrassingswandeling ‘Borger op Drift’ al werden gepresenteerd is nu 
bekend geworden wat het zaterdagochtendprogramma zal zijn. Er wordt 
op 2 juli een onderling voetbaltoernooi georganiseerd voor de complete 
jeugdafdeling van de groenwitten. Alsof  dat nog niet mooi genoeg is zal 
er onderling uitgemaakt worden wie zich plaatsen voor de finale van de SV 
Borger 75 jaar penaltybokaal.

Gelijkwaardige teams
Het is de bedoeling dat alle jongens 
en meisjes vanaf  de JO8 tot aan de 
kerels van de JO19 in actie komen. 
De spelers worden in gelijkwaardige 
teams ingedeeld en elk team krijgt 
een eerste elftalspeler als coach. Zo 
zoekt Borger ook in dit weekend de 
verbinding tussen jeugd en senioren. 
Namens het organisatiecomité is 
Wiljan Vos de afgelopen weken bij elk 
jeugdteam langs geweest om de junioren 
te enthousiasmeren om zich aan te 
melden. “De meesten hebben er nu al 
zin in, dus dat komt wel goed!”, aldus 
de aanvoerder van Borger 1.

Penaltybokaal
Naast het voetbaltoernooi wordt tijdens 
de ochtend ook gestreden om plaatsing 
voor de finale van de penaltybokaal. 

Vos hierover: “In de voorronde mogen 
de jeugdspelers proberen te scoren 
bij de doelman van Jong Borger Max 
Speelman. Max heeft zich het afgelopen 
jaar uitstekend gemanifesteerd in Jong 
Borger, dus hij zal het de jeugd niet 
makkelijk maken.” De winnaars van de 
ochtend mogen zich opmaken voor de 
finale later die middag in de rust van 
de seniorenvoetbalactiviteit. Dan komt 
het echt aan op een goede traptechniek 
als we Vos mogen geloven: “Dan staan 
ze tegenover Edwin Haandrikman, 
onze nummer 1. Edwin is een echte 
penaltykiller, dus dat wordt geen 
gemakkelijke opgave!”

Aanmelden
Jeugdspelers van SV Borger kunnen 
zich aanmelden bij Wiljan Vos. Dit kan 
telefonisch via 06 – 131 171 58, of  via 

het e-mailadres: vriendenvan@svborger.
com. Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden.

Programma
08.30 Bekendmaking indeling & 
 wedstrijdschema
09.00 Start Toernooi
10.30 Voorronde penaltybokaal 
 (op Max Speelman)
12.30 Einde toernooi
13.00 Prijsuitreiking & Broodje 
 HamBorger
14.30 Finale penaltybokaal 
 (op Edwin Haandrikman)

Jubileumweekend
Het jeugdtoernooi maakt deel uit 
van het 75 jarig jubileumweekend, 
wat verder bestaat uit een 
verrassingswandeling op vrijdagavond 
(tickets via www.svborger.com), een 
formele receptie, een historische 
seniorenwedstrijd (later meer hierover) 
en een spetterende feestavond met 
de band Xclusive (tickets via www.
svborger.com). Iedereen is welkom, dus 
koop die tickets!

Fietstocht voor senioren vanuit Nieuw-Buinen
Op vrijdag 3 juni is het Wereldfietsdag. Een uitgelezen dag om de 
campagne ‘Doortrappen’ onder de aandacht te brengen. De campagne 
‘Doortrappen’ is gericht op het stimuleren en motiveren van senioren om 
zo lang mogelijk, veilig te fietsen. Daarom organiseert de combicoach 
seniorensport van de gemeente Borger-Odoorn deze dag een fietstocht voor 
senioren.

Combicoach Petra van den Bosch 
benadrukt het belang van vitaal ouder 
worden. “Het gaat niet alleen om het 
behoud van soepele spieren, maar ook 
om het bevorderen en onderhouden 
van sociale contacten. Het is mooi 
als we elkaar kunnen stimuleren om 
deel te blijven nemen aan sociale 
en sportieve activiteiten. Petra ziet  

dagelijks welk positief  effect bewegen 
in groepsverband heeft. Daar kan geen 
pilletje tegenop!

Petra heeft een fietstocht van ongeveer 
32 km uitgezet. De tocht kan gestart 
worden tussen 13.00 en 13.15 uur vanaf  
het MFA Noorderbreedte (Noorderdiep 
127 Nieuw- Buinen). Dit voor de 

mensen die de route zelfstandig willen 
fietsen. Om 13.15 uur kan er gestart 
worden onder begeleiding. Er wordt dan 
in een groep gefietst. Deelname is gratis 
alleen consumptie onderweg is voor 
eigen rekening.

Aanmelden
Vóór 1 juni bij de combicoach 
seniorensport van de gemeente. Petra 
van den Bosch  p.vandenbosch@
borger-odoorn.nl  of  06 – 11394301. 
Aanmelden kan ook via: www.
actiefborgerodoorn.nl/activiteiten/
fietstocht-voor-senioren-1926

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

Overige voetbaluitslagen 
in de regio
Nieuw-Buinen  ASVB  1-2
Gruno  Valthermond  1-3
               Erik Jan Veerbeek 2x
HOC  Sellingen  1-4
 
Gieten  Musselkanaal  3-2
David Modderman 2x
Bareveld  Gieterveen  2-1 
Weiteveense Boys  Buinerveen  0-1
JVV  GKC  2-4
Witteveense Boys  De Treffer’16   15-1

Dinsdag 17 mei gespeeld
Gasselternijveen Wijster  2-1
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Gezien tijdens de Avond Wandel 4-daagse in Gieten | Vrijdag 20 mei 2022

Foto’s: Herman van Oost

Foto’s: Herman van Oost
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Eva Heuten uit Gasselternijveen doet mee 
aan WK Beach Handball
Eva Heuten is zeventien jaar en woont 
in Gasselternijveen. Ze doet aan 
beachhandball en is erg getalenteerd. 
Nadat ze al eerder voor een groot 
internationaal was geselecteerd, namelijk 
het EK Beach Handball, mag ze in juni 
meedoen aan het WK Beach Handball 
voor jeugd tot en met achttien jaar. Het 
toernooi vindt van 14 tot en met 19 juni 
a.s. in het Griekse Heraklion plaats.

Eva is er maar wat blij mee dat ze ook 
voor het WK is geselecteerd. “Ik kan niet 
wachten tot het begint, maar voordat het 
WK plaatsvindt speel ik nog een ander 
internationaal toernooi, namelijk het Camelot 
Toernooi in Tilburg.” Ze is volop in training 
en doet dat in Blaricum. Meestal één of  twee 
keer per week vinden ze plaats. De competitie 
met haar ‘gewone handbalclub’ Unitas uit 
Rolde zit er ook nog niet op, dus ze is nog 

volop actief. Ze komt voor zowel het onder 
19-team als het damesteam uit. Net als tijdens 
het EK in Bulgarije zullen Eva’s ouders 
Roelof  en Annemiek ook meegaan naar 
Zuid-Europa. Net als Eva zijn ze nu al klaar 
om er naartoe te gaan. “We gaan heel graag 
weer mee. Eva doet het goed en we willen 
haar natuurlijk gaan steunen. Dit is toch 
geweldig?” (Week in Week uit / Gerry Grave)

Ingezonden artikel van Gemeentebelangen, GroenLinks en D66

Uitbreiding aantal uren wethouders, 
rekening naar inwoners
Gemeentebelangen Borger-Odoorn, GroenLinks en D66 hebben met verbazing 
kennisgenomen van het coalitieakkoord ‘Samen Denken en Samen Doen’ van 
de vijfpartijencoalitie PvdA-Leefbaar Borger-Odoorn-VVD-CDA-ChristenUnie. 
Op dinsdag 24 mei zal er een debat worden gevoerd over het coalitieakkoord. 
In het akkoord kondigt de nieuwe coalitie aan een halve wethouder-FTE toe 
te voegen aan het college. ‘De rekening hiervan wordt meteen gepresenteerd 
aan onze inwoners, zij kunnen nog meer gaan betalen aan OZB, dit waar we al 
een van de duurste gemeentes van Drenthe zijn’, aldus de fractievoorzitters van 
Gemeentebelangen, GroenLinks en D66.

‘Ik snap er helemaal niks van, dit is 
kiezersbedrog’, zegt John Goeree, 
fractievoorzitter van D66. ‘De afgelopen 
vier jaar hebben we bij iedere begroting 
een motie gehad van Leefbaar Borger-
Odoorn om de OZB niet verder te 
verhogen, dit was ook een van hun 
verkiezingsbeloftes’, vult Harm Greven 
van Gemeentebelangen aan. ‘Ik heb de 
woordvoering van Leefbaar uit 2020 nog 
eens bekeken, ze geven aan ‘nimmer met 
een OZB-verhoging in te stemmen’ en 
‘meer te zien in efficiënt budgetteren in 
plaats van de rekening te presenteren aan 
de inwoners’, besluit Pieter de Groot, 
fractieleider van GroenLinks.

De drie oppositiepartijen kondigen aan 
met een amendement te komen waarin 
ze de vier nieuwe, onervaren wethouders 
oproepen allen tien procent van hun FTE 
in te leveren. ‘Dat komt grofweg overeen 
met 700 euro per maand aan salaris dat 
de wethouders van hun 7000 euro bruto 
inleveren, maar daardoor hoeft de OZB-
verhoging niet van 1,75% naar 2,75% 
per jaar te gaan. In de afgelopen periode 
hebben we het met 3,5 wethouder kunnen 
doen, dan moet het nu ook lukken met 
3,6 in plaats van 4’, licht Greven van 
Gemeentebelangen toe.

De Groot van GroenLinks laat weten 
daarnaast geschokt te zijn van de draai 
van vier van de vijf  coalitiepartijen om 
nu toch in te zetten op een gedeeltelijke 

verdubbeling van de N34. ‘Tijdens het 
debat in Drouwen gaven ze allemaal, met 
uitzondering van de VVD, aan eerst te 
willen wachten tot de situatie in Gieten was 
aangepakt voordat ze een keuze wilden 
maken wat te doen met het tracé binnen 
onze gemeente. Het voelt bij mij nu alsof  
het debat voor de bühne was.’

John Goeree van D66 wil het nieuwe 
college nog een flinke waarschuwing 
meegeven. ‘In dit akkoord staat dat 
ze de kwijtscheldingsnorm eenmalig 
willen verhogen van 120% naar 130%. 
Levensgevaarlijk! Vooral voor gezinnen 
die het al niet zo breed hebben. Als je deze 
norm enkel in 2023 wilt hanteren, creëer 
je als het ware een ‘armoedeval’ in het jaar 
erop. Gezinnen moeten dan ineens veel 
meer gaan betalen. Zo’n val komen ze 
nooit meer te boven. Het klinkt sociaal, 
maar dat is het beslist niet.’ 

Tot slot vragen de drie partijen 
zich af  waar de principes van de 
vijf  coalitiepartijen, waarmee ze de 
verkiezingen ingingen, eigenlijk zijn 
gebleven. Zo hamerde bijvoorbeeld 
Leefbaar Borger-Odoorn de afgelopen 
vier jaar, te pas en te onpas, op de 
onwenselijkheid van een wethouder 
van buiten de gemeentegrenzen. ‘Daar 
is ‘ie dan weer, die VVD-er, nu uit 
Klazienaveen’, gniffelt Pieter de Groot van 
GroenLinks.

Uitslagen Bridgeclub Welzijn Ouderen Borger
De Uitslag van 20 Mei 2022 in het Hunzehuys te Borger.

A Lijn: 1e plaats:  Ina Prins & Lammy Kinds    67,17%                                                                                                          
 2e plaats  Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen  64,08%
 3e plaats:  Rieky Zinger & Leo Hake     63,27%
 4e plaats:  Jenny Galetzka & Trijntje Gerrits   62,11%
 5e plaats:  Piet Rutgers & Geert Brands   57,71%                           

Wilt U ook gezellig een middag Bridgen?  U bent van harte welkom. We spelen in 2 Lijnen 
A en B. We spelen iedere Vrijdagmiddag  van 13.00 uur tot 16.30 uur in het Hunzehuys te 
Borger. Onze contributie is €18,-  per jaar. Zou u meer willen weten van onze club of  wilt u 
zich aanmelden neem dan kontakt op met een van  het bestuur: Jantje Boelema Tel 0599 – 21 
25 25, Henk Tewis Tel 0599 – 23 64 08, Rieky Zinger Tel 06 83 57 49 15 of  0599 – 23 80 30.
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Chris Damhuis wint de talentenjacht van 
Stichting OPO Borger-Odoorn
Stichting OPO Borger-Odoorn viert dit 
jaar haar 10-jarig jubileum en daarom 
worden er gedurende het hele jaar 
allerlei activiteiten georganiseerd. De 
talentenjacht waaraan alle leerlingen 
van alle scholen mochten deelnemen is 
daar één van, net als het project ‘Bouw je 
droomschool’.

Stichting OPO Borger-Odoorn is de 
overkoepelende organisatie voor het 
openbaar basisonderwijs in de gemeente 
Borger-Odoorn. Hieronder vallen OBS de 
Aanloop in Valthermond, OBS de Meander 
en de Montessorischool in Borger, de 
Daltonschool in Ees, OBS Ekkelhof  in 
Drouwen, OBS de Linderakkers in Valthe, 
School 75 en OBS de Poolster in Nieuw-
Buinen, OBS de Weiert in Odoorn, OBS 
de Zweng in Exloo en OBS de Westhoek in 
Tweede Exloërmond. Afgelopen donderdag 
vond de finale van de talentenjacht én de 
bekendmaking van de winnaars van het 
project ‘Bouw je Droomschool’ plaats in 
Borger bij Cultuurpodium VANSLAG en 
ook werd het nieuwe logo van Stiching OPO 
Borger-Odoorn onthuld.

Linette Wiekema presenteerde de ochtend en 
mocht ook de winnaars in de verschillende 
categorieën van Bouw je Droomschool 
bekend maken. De verschillende groepen van 
alle scholen maakten prachtige maquettes 
van droomscholen waarbij de kinderen echt 
goed nagedacht hebben over hoe die school 

er uit zou moeten zien. Overigens alleen alle 
finalisten van de scholen aanwezig en konden 
alle andere leerlingen op de scholen via een 
livestream meekijken. Voor de talentenjacht 
werden de finalisten van iedere school 
afgevaardigd en voor de jury die bestond uit 
burgemeester Jan Seton, kunstenares Mineke 
Gravers en gitarist Dion van der Scheer van 
de band Fifth Wheel was het geen eenvoudige 
opgave om de winnaar te kiezen.

Chris Damhuis van OBS de Weiert in 
Odoorn ging uiteindelijk met de winst terug 
naar school, hij zong het nummer ‘Mag ik dan 
bij jou’ van Claudia de Breij en begeleidde 
zichzelf  daarbij op zijn gitaar, een knappe 
prestatie! (Week in Week uit / Miranda Wolters)

Te koop bij de Bruna in Borger
Peter Krans uit Borger publiceert tweede 
deel van Arnhem 1944
 
Onlangs verscheen het tweede deel van Arnhem 1944, een historische slag herzien. 
Peter Krans uit Borger vertaalde dit boek samen met zijn vriend Dick van der Zee, 
met wie hij een eigen uitgeverij startte. De titel is: 'Arnhem 1944, een historische slag 
herzien. Deel 2: De Verloren Overwinning.’
 
Het boek gaat verder dan de meeste 
boeken over Market Garden, de grootste 
luchtlandingsoperatie in de geschiedenis. 
Eerdere boeken eindigden vrijwel altijd met 
de evacuatie van de Britse Airborne-troepen 
uit Oosterbeek – wat wordt 
verhuld dat operatie Market 
Garden destijds in wezen 
als een groot succes moest 
worden beschouwd. De 
gebeurtenissen na september 
1944, waaronder de slag 
bij Overloon in oktober 
1944, maakten duidelijk dat 
de operatie definitief  was 
mislukt. Het strategische 
succes van de operatie kon 
niet worden benut om de 
oorlog voor het einde van 
1944 te beëindigen. Dit 
verhaal, nooit eerder verteld, 
is nu uitvoerig en levendig beschreven door 
Christer Bergström in deel 2 van Arnhem 
1944. Dit boek is een absolute must voor 
iedereen die niets wil missen aan nieuwe 

inzichten in deze fascinerende episode in de 
Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis 
van Nederland. Dit multimediaboek bevat 
tientallen QR-codes met links naar video’s en 
interviews met veteranen van beide legers.

 
Over de auteur: Christer 
Bergström (1958) staat bekend 
als dé expert op het gebied 
van de Tweede Wereldoorlog. 
Hij heeft inmiddels over 
dit onderwerp 31 boeken 
op zijn naam. Grondig 
onderzoek heeft voor 
nieuwe inzichten gezorgd 
over vele gebeurtenissen, 
waaronder de Slag om 
Engeland, het Oostfront en 
het Ardennenoffensief. Het 
eerste deel verscheen op 17 
februari 2021. Koop 'Arnhem 

1944, een historische slag herzien. Deel 2: 
De Verloren Overwinning' nu bij de Bruna in 
Borger. het boek is 400 pagina’s dik en kost 
€ 32,50.

Gelegen aan de weg Rolde-Borger aan de noordzijde
Onthulling nieuwe plan Nooitgedacht
Zaterdag 21 mei is het nieuwe plan 
‘Wonen op de Es’ in Nooitgedacht 
gepresenteerd. Burgemeester Anno 
Wietze Hiemstra en Trude de Vroomen 
van INBO Architecten hebben het 
samenwerkingscontract voor dit plan 
ondertekend en daarna het bord onthuld. 
Voor dit plan is veel belangstelling en 
enthousiasme, zowel vanuit de woonwijk 
zelf  als elders.

De woonwijk
Nooitgedacht is een bijzondere woonwijk. 
Vanaf  2009 is in een constant (langzaam) 
tempo de wijk ontwikkeld. De start van 
de ontwikkeling was de overeenkomst met 
zorgaanbieder de Trans. In deze woonwijk 
vinden ongeveer 160 cliënten van de Trans 
hun woon- en werkplek. Deze woon- en 
werkvoorzieningen zijn op zorgvuldige 
wijze geïntegreerd met de inmiddels 225 
gebouwde of  in aanbouw zijnde koop- en 
huurwoningen.

Het plan
Als laatste grote ontwikkeling staat ‘de Es’ 
op het programma. Gelegen tussen het 
plangebied aan de zuidzijde en de weg Rolde-
Borger aan de noordzijde, is hier ruimte 
voor circa 50 wooneenheden. De Es vormt 
ook het gezicht van de wijk. De ambitie is 
om met ‘Wonen op de Es’ niet alleen een 
aantrekkelijk woonmilieu te bieden, maar ook 
de ontwikkeling van Nooitgedacht ruimtelijk 
af  te ronden en een waardige Drentse entree 
vorm te geven.

Voor de ontwikkeling zijn vier 
architectenbureaus gevraagd hun visie 
op dit gebied te geven. Uit de vier 
visies heeft het college gekozen om met 
INBO Architecten uit Heerenveen een 
vervolgronde in te gaan. Dit heeft geleid 
tot een samenwerkingsovereenkomst 

met INBO Architecten met als doel het 
opstellen van een stedenbouwkundig plan 
en beeldkwaliteitsplan voor de realisatie en 
ontwikkeling van circa 50 woningen. Het 
ontwerp van INBO is geïnspireerd op een 
Drents Es-dorpen landshap en als zodanig 
verkaveld. Het ontwerp kenmerkt zich door 
bijzondere straatprofielen, weilandjes, hagen 
en pleintjes. De bestaande beplanting/singels 
blijven gehandhaafd en worden aangevuld en 
versterkt met lanen, weilandjes en pleinen. 
De entree van de wijk wordt ingevuld als een 
licht glooiend heidelandschap.

Verkoop
De eerste kavels van dit plan zullen in de 
loop van dit jaar in de verkoop gaan. Meer 
informatie vindt u op  
www.nooitgedachtrolde.nl

Ondertekening samenwerkingscontract en onthulling 
bord door burgemeester Anno Wietze Hiemstra en

Trude de Vroomen van INBO Architecten
(Foto: Herman van Oost)

Vrijwilligersbijeenkomst met informatie 
over 200 jaar Nieuw Buinen
Op woensdag 1 juni a.s wordt er vanaf  20.00 uur weer een vrijwilligersbijeenkomst 
gehouden. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie verschaft over de huidige stand 
van zaken van het programma, wat en wie we daarbij nodig hebben. Iedereen is van 
harte welkom! Aanmelden kan tot en met 29 mei via email: 200jaarnieuwbuinen@
gmail.com. Datum: 1 juni a.s. aanvang 20.00 uur Locatie: kantine van de v.v. Nieuw-
Buinen.

Commissie Mooi Bunermond
De commissie Mooi Bunermond is druk 
bezig met de voorbereidingen om het 
hele dorp te voorzien van o.a. vlaggetjes 
en bloemen langs de kant van de straten. 
Hiervoor vraagt de commissie: touw om de 

vlaggetjes aan te bevestigen, grote emmers, 
specietonnen en (oude) spijkerbroeken. 
Materiaal kan worden ingeleverd bij Ria v/d 
Veen, Esdoornlaan 5 te Nieuw-Buinen, tel. 
06 - 49 93 43 67.

Kunst in de kerk van Odoorn
Al in 2020 wilden we met Pinksteren een bijeenkomst houden rondom kunst in de 
kerk. Dat gaan we nu daadwerkelijk doen! Een aantal kunstenaars uit Odoorn e.o. 
heeft werken gemaakt rondom het thema Verbindend Licht.

Het resultaat daarvan is vanaf  6 juni te zien in 
de Oringer Kerk. Elke woensdag en zaterdag 
te bezoeken van 14.00-16.00 uur. Op 2e 
Pinksterdag openen we de tentoonstelling 
met een speciale bijeenkomst. Van 14.00-
15.00 uur. Met de kunstenaars, Bertha de 
Lange en Helene Westerik. Een bijeenkomst 
met een verhaal rondom Verbindend Licht, 
en muziek. Daaraan voorafgaand is er vanaf  

12.00 een informele lunch in de kerk. Een 
ieder is daarbij van harte welkom.

Deze tentoonstelling Verbindend Licht zal 
t/m eind juli te zien zijn, samen met de 
tentoonstelling van de drukplaten van ds. van 
Lunzen. Een tentoonstelling die vorig jaar een 
succes was, en dit jaar met nieuwe drukplaten 
door Marchinus Elting is aangevuld.

Bibliotheek Odoorn gesloten wegens 
verhuizing
Zoals u wellicht al gehoord of  gelezen hebt gaat de bibliotheek verhuizen. Ons 
huidig onderkomen aan de Langhieten 5 wordt verbouwd tot appartementen. Voor de 
bibliotheek is een mooie plek gevonden in De Oringer Stee aan de Hoofdstraat 24 in 
Odoorn.

Om alles te verhuizen en in te richten 
gaan we twee weken dicht. Van 7 juni tot 
en met vrijdag 17 juni is de bibliotheek 
daarom gesloten. We hopen op zaterdag 
18 juni feestelijk te kunnen openen. 
Onze burgermeester Jan Seton en onze 
kinderburgermeester Sterre de Jong openen 
officieel het pand om 11.00 uur, na een 
kleine plechtigheid is daarna tot 15.00 
uur het gebouw te bezichtigen voor alle 
dorpsbewoners en zijn er leuke activiteiten. 
Natuurlijk dat alles onder het genot van een 
hapje en een drankje.

Vanaf  maandag 20 juni bent u weer van harte 
welkom tijdens onze reguliere openingstijden. 
Daarnaast is het gebouw iedere dag van 10 
tot 16.00 uur open en kunt u terecht om 
zelf  uw boeken in te leveren, uit te lenen of  
om een krantje of  tijdschrift te lezen. De 
medewerkers van Lunchcafé Anderz zijn dan 
aanwezig en bij hen kunt u ook een heerlijk 
kopje koffie kopen. 

Voor vragen en hulp zijn wij aanwezig tijdens 
onze reguliere openingstijden, 
www.bibliotheekodoorn.nl.

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Informatieavond in Gasselternijveen over 
het “Gebiedsfonds” Oostermoer
Op dinsdagavond 31 mei a.s. organiseert dorpscoöperatie de Brug voor alle inwoners 
en organisaties/verenigingen van Gasselternijveen een informatieavond over het 
onlangs ingestelde Gebiedsfonds Oostermoer. De informatieavond wordt gehouden 
en MFC de Spil en begint om 20.00 uur.

Sinds 1 april jl. is de Stichting Gebiedsfonds 
Oostermoer in werking getreden. De 
stichting beheert en besteedt het geld dat de 
overheden en het windpark de komende jaren 
in het fonds storten.  Het geld wordt via een 
drietal regelingen verstrekt. Op de website 
www.gebiedsfondsoostermoer.nl is alle 
informatie te vinden over het Gebiedsfonds.
Inwoners en organisaties/verenigingen van 
Gasselternijveen kunnen via dorpscoöperatie 

de Brug een aanvraag voor financiële 
ondersteuning van een project indienen. Op 
de informatieavond wil de dorpscoöperatie 
belangstellenden graag informeren over de 
projecten die in aanmerking komen voor 
een aanvraag en hoe er aangevraagd moet 
worden. Ook zal uitgelegd worden hoe beslist 
wordt over de toekenning van een financiële 
bijdrage.

Jong en oud vieren 44 jarig bestaan van ’t Meul’ndobbegie in Gasselte

Het was feest het afgelopen weekeind in Gasselte. De in 1978 opgerichte 
carnavalsvereniging ’t Meul’ndobbegie bestond 44 jaar en dat werd groots gevierd. 
De feestelijkheden ging vrijdagavond in de tent bij het dorpshuis van start met DJ 
Kevin Terpstra. De zaterdag was een dag voor jong en oud. Het begon sportief  met 
onder meer een volleybaltoernooi en Jeu de Boules competitie een activiteitenmiddag 
voor de kinderen en eindigde ’s avonds in de tent met het Zomercarnaval. De 
feestelijkheden werd zondag afgesloten met een dorpsbrunch.

Iets wat ooit begon als een gezellige avond bij 
café Adolfs aan de Dorpsstraat, is uitgegroeid 
tot de grootste vereniging van het dorp. 
Het is volgens Arend Braams, voorzitter 
van carnavalsvereniging ’t Meul’ndobbegie, 
een vereniging die activiteiten organiseert, 
niet alleen voor de leden maar voor de 
hele dorpsgemeenschap. Wat begon met 
het schoonmaken van het Meulendob en 
het opknappen van de hertenkamp, de 
hangplek voor ouderen en het standbeeld 

voor Wemeltje Kruit, is uitgegroeid tot 
de Sinterklaasintocht, het dorpsfeest, het 
paasontbijt en paasvuur. Bovendien is er 
natuurlijk het Carnavalsweekend in februari 
en de Boerenkielenavond in november.

In het voorwoord van burgemeester Anno 
Wietze Hiemstra in de jubileumkrant van 
de vereniging is de carnavalsvereniging ’t 
Meul’ndobbegie volgens hem een vereniging 
die in donkerere tijden zorgt voor een 

lichtroute, mensen bij elkaar brengt en 
aandacht heeft voor jong en oud.

De voorzitter is er trots op wat tot nu toe is 
bereikt en ook de toekomst ziet er volgens 

hem rooskleurig uit. “In februari hebben we 
veel nieuwe jonge leden mogen verwelkomen. 
Hiermee is ons ledental gegroeid naar ruim 
vierhonderd leden”. (Week in Week uit/Martin 
Zaagman)

G.V. Weerdinge team pakt gouden plak in 
Staphorst
Zaterdag 21 mei wist het team van Jeugd 
H, bestaande uit Jolijn Bouwhuis, Ninthe 
Suurd, Zoe Siebring en Lise Bouwhuis 
een eerste plaats te behalen in Staphorst.
 
Het team turnde een zeer stabiele wedstrijd. 
Elke turnster turnt haar eigen oefening. De 
beste 3 scores, per toestel, tellen mee voor 
het team resultaat. Daarnaast wist Ninthe 
Suurd knap 2de te worden en Jolijn Bouwhuis 
wist een eerste plaats te bemachtigen. Nu is 
het afwachten welke toestellen de meiden 
mogen turnen op de Toestelfinale's op 11 
juni te Hoogeveen. Ook Niveau 6, Lynn, 
Mila, Yiskah, Milou, Jade en Tess hebben een 
keurige wedstrijd geturnd. Zij werden 4de. Tekst en foto © Dianne de Rijk-Nieborg

 Links naar rechts; Jolijn-Zoe-Lise-Ninthe
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Uitslag Klaverjassen Valthe

Per twee weken was er  gedurende het klaverjasseizoen op woensdag 
in een gezellige ambiance klaverjassen in Ons Dorpshuis te Valthe. 
Woensdag 18 mei was voorlopig de laatste kaartavond van dit 
seizoen. Naast de dagprijzen werden ook de bekers uitgereikt aan 
de winnaars van het klassement 2021-2022.

Het klaverjassen 2022-2023 start in september. Uitslag woensdag 18 mei:

1e prijs Bert Vos   5429
2e prijs Rolf  Kraster            5288
3e prijs Medda   5192
4e prijs Catrien Boekholt  5089            

Poedel Johannes Homan  3512

Winnaars Klassement 2021-2022: Alie Katuin (3e), Geert Middeljans (2e), 
Jaap van Aarst (1e)

Leerlingen van School 75 in Nieuw-Buinen 
verbouwen groente, fruit en kruiden in hun eigen 
moestuin

De wens was er al een tijdje maar nu was het vorige week donderdag 
eindelijk zover, de leerlingen van School 75 in Nieuw-Buinen 
openden hun eigen moestuin op het terrein van de school.

In de moestuin zullen de kinderen 
vanaf  nu zowel groente als fruit 
en kruiden gaan verbouwen en 
daarbij krijgen ze hulp van de 
buurmannen André Trip en zijn 
zoon Lucas en Geert Hilbolling. 
André is akkerbouwer en weet dus 
veel over het verbouwen van allerlei 
gewassen, Lucas is zijn helpende 
hand en Geert is ook een kenner. 
Samen willen ze hun kennis en 
kunde over moestuinieren aan de 
kinderen over gaan brengen.

“Het is echt wel de bedoeling dat 
de kinderen het helemaal zelf  gaan 
doen”, vertelt David de Jonge, 
schooldirecteur van School 75 in 
Nieuw-Buinen en de Ekkelhof  
in Drouwen. “Tijdens NL Doet 
afgelopen maart hebben zowel 
ouders als André en Geert hard 
gewerkt om de moestuin aan te 
leggen en nu is het tijd om een en 
ander te gaan planten en zaaien. 
Vervolgens moeten de kinderen 
ervoor gaan zorgen dat alles 
gaat groeien en dat het ook blijft 

groeien. Ze moeten de plantjes dus 
niet alleen water gaan geven maar er 
moet ook onkruid gewied worden 
en uiteindelijk komt dan natuurlijk 
het leukste moment als er geoogst 
kan worden.” Geert heeft alvast 
het een en ander meegenomen, 
zo zijn er aardbeienplantjes en 
bieslook en ook mogen de kinderen 
alvast aardappelen poten. Iedere 
groep krijgt een taak en het is 
de bedoeling dat de kinderen de 
moestuin de komende tijd zelf  gaan 
onderhouden, en daar hebben ze 
niet alleen heel veel zin in, het is 
ook nog eens heel leerzaam! (Week 
in Week uit/Miranda Wolters)

Opening schoolbieb in De Klister in Nieuw-Buinen
 
De afgelopen maanden zijn we, met behulp van een 
educatiemedewerker van Biblionet Drenthe, druk bezig geweest met 
het realiseren van onze eigen schoolbieb. 
 
De kasten zijn gevuld met prachtige 
nieuwe boeken en de inrichting is 
gezellig, huiselijk en knus geworden. 
Met onze bieb dragen we bij aan 
een rijke leesomgeving voor de 
kinderen en wordt leesplezier 
gestimuleerd. Met behulp van een 
groep enthousiaste biebouders 
kunnen de kinderen regelmatig 
mooie boeken uitzoeken om in 
de klas te lezen. De collectie zal 
regelmatig aangevuld worden met 
nieuwe boeken.
 
Het uitlenen van boeken is een 
tijdje geleden al van start gegaan 

en de officiële opening vond 
dus op maandag 16 mei plaats. 
Voor deze opening nodigde 
het leerlingparlement onze 
burgemeester, Jan Seton, uit en we 
waren natuurlijk verblijd dat we 
op deze uitnodiging een positieve 
reactie kregen. Samen met een van 
de jongste leerlingen en de oudste 
leerling knipte hij het vlaggenlint 
door. We kijken terug op een 
feestelijke opening en zijn trots 
op en blij met onze bibliotheek; 
een mooie stap naar nog meer 
lesplezier!

25-jarig bestaan SzGieten werd 
eindelijk gevierd

In Café Veninga te Gieten werd afgelopen zondag eindelijk 
maar toch stilgestaan bij het 25-jarig bestaan van Stichting 
Zomeractiviteiten Gieten. Op 15 mei 2021 bestond de stichting 25 
jaar, maar vanwege de toen geldende regels kon er destijds geen 
viering plaatsvinden.

Vele huidige- en oud bestuursleden 
waren aanwezig om alsnog te 
toasten op dit heuglijke feit. Al 
meer dan 25 jaar zorgen deze 
mensen (er waren helaas een aantal 
verhinderd te komen) voor reuring 
in Gieten. Na een openingsspeech 
van voorzitter Anne-Willem 
Piening werd tijdens een lunch 
druk bijgepraat en door de op een 

scherm geprojecteerde foto’s uit de 
collectie van huisfotograaf  Peter 
Boter werden al snel vele mooie 
herinneringen opgehaald en de 
leukste anekdotes van de afgelopen 
25 jaar ten tafel gebracht. We kijken 
terug op een geslaagde dag, danken 
alle aanwezigen en Café Veninga 
voor de gezelligheid en kijken uit 
naar de komende 25 jaar!

Gymclub Borger bedankt “Rabobank Het 
Drentse Land”
Wij van de Gymclub Borger willen graag onze hartelijke dank 
overbrengen en iedereen laten weten dat de “Coop-Rabobank” er 
is voor de inwoners en verenigingen.

Het zit namelijk zo dat de 
Rabobank Nederland, welke 
verdeeld is in grotere regio’s 
tegenwoordig waarvan de 
Rabobank Borger een onderdeel 
is, heeft in diverse regio’s een 
Rabobank Support Aktie voor de 
verenigingen gehouden en daar 
doet “Rabobank Het Drentse 
Land” in onze regio ook jaarlijks 
aan mee. Gymclub Borger 
heeft zich ook weer voor deze 
aktie aangemeld. Alle leden en 

andere mensen die lid zijn van de 
Rabobank is gevraagd om 1 van 
de 3 stemmen die men uit kon 
brengen op 1 van hun favoriete 
verenigingen dus ook aan ons 1 
stem uit te brengen. Dit heeft voor 
onze Gymclub Borger dan ook 
een prachtig bedrag opgebracht 
van bijna driehonderd euro en zo 
zijn er geldbedragen aan meerdere 
verenigingen in Borger e.o. 
gedoneerd die er dit jaar ook weer 
wel bij hebben gevaren.

Het zijn mooie bedragen die de 
verenigingen stimuleren om door 
te gaan met allerlei verschillende 
activiteiten. Zo ook wij van de 
Gymclub Borger proberen de 
mensen gezond bezig te houden, 
daarom ook een oproep aan de 
inwoners met de leeftijd van ca. 
45 jaar of  ouder: geef  je op en 
met name dan bij onze Gym (en 
volleybal) club voor gezond ouder 
worden. 

Voor meer informatie kunt 
U bellen naar 0599 – 23 48 46 
of  0599 – 21 22 19.

Zomerconcert met Volksmuziek
Op zondagmiddag 12 juni 2022 geeft de Stroomdalkapel samen met 
Vrouwenkoor Leed Vermaak(t) een zomerconcert in Zalencentrum 
Meursinge te Westerbork.

Aanvang 14.00 uur. Entree €10,00 
bij reservering, €12,50 aan de zaal
Inclusief  1 kop koffie/thee. 

Reservering tel: 0593 - 33 12 26 of  
0593 - 56 52 53 of  06 - 13 55 99 13.

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

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



31 Dinsdag 24 mei 2022

Woonzorgcentrum Borgerhof in Borger 
organiseerde weer een wandelvierdaagse 
voor de bewoners

Het moet een traditie gaan worden: de wandelvierdaagse voor bewoners van 
woonzorgcentrum Borgerhof  in Borger. Twee keer eerder werd het evenement 
georganiseerd en het bleek een dermate groot succes dat de activiteitenbegeleiding 
van het woonzorgcentrum ervoor koos het dit jaar weer te organiseren en wel van 
dinsdag 17 tot en met vrijdag 20 mei jl. Er was volop animo voor, want ongeveer dertig 
mensen deden eraan mee. Elke deelnemers zat in een rolstoel, op één persoon na.

Dergelijke wandelevenementen zijn sterk 
van het weer afhankelijk en omdat het af  
en toe flink regende werden de routes op 
woensdag, donderdag en vrijdag ingekort. Op 
dinsdag werd dus de langste route gelopen. 
In totaal liepen dus ongeveer zestig mensen 
door Borger, want achter elke rolstoel liep 
een begeleid(st)er. Dat was een vrijwilliger, 
een familielid of  personeel van het 
woonzorgcentrum. Ook hielpen drie mensen 
mee met oversteken.

De deelnemers genoten enorm. Dat gold 
ook voor begeleiding die ervoor zorgde 
dat er tijdens de slotdag een marktje 
met een draaiorgel voor Borgerhof  was 
gerealiseerd. Marga Engelage is van de 
activiteitencommissie en gaf  aan dat het 
weer een prima verlopen wandelvierdaagse 
was. “Iedereen genoot enorm en daar doen 
we het voor. Alles ging dankzij de prima 
verkeersbegeleiding goed en ondanks wat 
regen heeft iedereen de finish gehaald.”  
(Week in Week uit / Gerry Grave)





Alle adverteerders in deze krant feliciteren vv Musselkanaal
met het behaalde kampioenschap!

Dit is een speciale bijlage van Week in Week uit

MUSSELKANAAL IS KAMPIOEN VAN DE ZONDAG DERDE KLASSE C GEWORDEN
De club vierde dat in het klein op zondag 15 mei jl. Concurrent in de titelstrijd HOC verloor die dag en omdat de 

voorsprong toen al groot genoeg was was het kampioenschap een feit. Musselkanaal kwam toen zelf niet in actie. 
Afgelopen zondag was de eigenlijke kampioenswedstrijd in en tegen Gieten. De kersverse kampioen verloor, maar 

het mocht de pret niet drukken: later die dag ging de selectie met de begeleiding op de platte kar door Musselkanaal.

 Week in Week uit maakte een speciale bijlage over het kampioenschap van Musselkanaal en sprak met 
voorzitter René Rakers, hoofdtrainer Wessel Woortman en aanvaller Jordy Oost. 
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René, gefeliciteerd met het 
kampioenschap. Hoe kijk jij als 
voorzitter op het afgelopen seizoen 
terug?
Dankjewel! Ik ben natuurlijk heel 
erg tevreden over dit seizoen. We 
waren duidelijk het beste team. We 
scoorden regelmatig en kregen weinig 
doelpunten tegen. Het is fantastisch 
dat we na tien jaar weer kampioen zijn 
geworden. Dit kampioenschap hebben 
we met elkaar bereikt.

Eigenlijk was het best lang spannend, 
maar op een gegeven moment nam 
Musselkanaal afstand. Is dat de kracht 
van jullie, een mindere fase van de 
concurrentie of een combinatie van 
deze factoren?
Dat is echt de kracht van ons. Juist 
dit seizoen hebben we laten zien dat 
we een collectief zijn. We hadden te 
kampen met veel blessures in ons 
eerste elftal en moesten regelmatig een 
beroep doen op ons tweede elftal. Zij 
spelen reserve eerste klasse, waardoor 
ze snel de aansluiting vonden met het 
eerste elftal. In de winterstop hebben 
wij Wilbert Arends aangetrokken als 
assistent-trainer. Dit is ook een goede 
zet geweest; hij en hoofdtrainer Wessel 
Woortman vormen samen een goed 
duo. 

Wat was eigenlijk de kracht van de 
kampioen? Is Musselkanaal in jouw 
ogen de terechte kampioen?
Kampioen word je als je goed 
samenwerkt binnen een team, weet 
te anticiperen op de omstandigheden 
en het hoofd koel houdt. En dat heeft 

ons eerste elftal, samen met alle 
invalspelers, uitstekend gedaan. Wij 
zijn dus zeker de terechte kampioen.

Welke wedstrijden sprongen er echt 
uit?
Wat mij betreft waren dat beide 
wedstrijden tegen Twedo. In de 
thuiswedstrijd verspeelden we na een 
2-0 voorsprong de eerste punten. In de 
uitwedstrijd kwamen we 2-0 achter te 
staan. Deze achterstand wisten we om 
te buigen naar een 5-3 winst. Dat gaf 
vertrouwen en vervolgens wisten we de 
lange reeks van overwinningen voort te 
zetten.

Negen seizoenen lang speelden jullie in 
de derde klasse. Is het te lang geleden 
dat in de tweede klasse werd gespeeld?
Als vereniging wil je natuurlijk zo hoog 
mogelijk spelen. Na de degradatie uit 
de tweede klasse hebben we meerdere 
seizoenen degradatievoetbal gespeeld. 
Ik ben ervan overtuigd dat we, als er 
geen corona zou zijn geweest, eerder 
kampioen van de derde klasse zouden 
zijn geworden.

Kan dit team de komende jaren 
meedoen in de tweede klasse denk je? 
Of moeten er dan nog spelers bij?
Met de kwaliteit van het huidige elftal 
heb ik er alle vertrouwen in dat wij het 
komende seizoen het hoge niveau 
vast kunnen houden en leuk mee 
kunnen doen in de tweede klasse. Het 
is een jonge en enthousiaste ploeg. 
Wél moeten er nog spelers bij om de 
selectie uit te breiden. 

Daar zijn wij op dit moment druk mee 
bezig. 

Je ziet bij sommige clubs wel eens 
dat er weinig tot geen bestuursleden 
meegaan naar uitwedstrijden. Hoe is 
dat bij Musselkanaal geregeld? Altijd 
goed vertegenwoordigd?
Bij elke wedstrijd zijn bestuursleden 
aanwezig. Of dat nu thuis of uit is. Wij 
vinden het belangrijk om op deze wijze 
ons eerste elftal te ondersteunen en 
onze vereniging te vertegenwoordigen.

Stonden jullie tijdens de 
kampioenswedstrijd ook in het groen 
langs de lijn als bestuur zijnde?
Nee, we blijven op de achtergrond, 
maar zijn natuurlijk wél aanwezig! 
Uiteindelijk zijn het de spelers zelf 
die het doen samen met de trainers/
begeleiders natuurlijk.

Jij blijft ook de komende jaren 
voorzitter? Hoe bevalt die functie je 
trouwens?
Het voorzitterschap bevalt mij heel 
goed. We hebben een leuk bestuur 
en alle commissies zijn goed 
vertegenwoordigd. Ook op dit vlak laten 
wij zien dat we een collectief zijn; we 
doen het met elkaar. En elke vrijwilliger 
hebben we hard nodig. Ik ben zeker van 
plan om de komende jaren voorzitter 
te blijven. Ik heb een bepaalde ambitie 
voor de club en voor mijzelf en daar 
past een langetermijnvisie bij.

Wil je zelf nog iets kwijt?
Als je kijkt naar de ontwikkelingen 
binnen de club staan we er goed 

voor. We hebben op het gebied van 
duurzaamheid grote stappen gemaakt 
de afgelopen jaren. Alle velden zijn 
inmiddels voorzien van ledverlichting, 
we hebben zonnepanelen en zijn 
bezig om ons gasverbruik drastisch te 
verminderen.

We hebben drie sponsoren bereid 
gevonden om onze jeugdafdeling een 
financiële injectie te geven: Westen 
Tapijt & Wonen, BEVO Isolatie & 
Duurzaamheid en Arnauld Geschenken. 
De komende vier seizoenen spelen alle 
jeugdteams in nieuwe tenues.

Sinds dit seizoen hebben we weer een 
Hoofd Jeugdopleiding in de persoon 
van George Mensen. Dit moet leiden 
tot een betere kwaliteit van onze eigen 
jeugdspelers. We zijn er trots op dat 
bijna alle spelers van het eerste elftal 
uit onze eigen jeugd komen. En zo zien 
we het in de toekomst ook het liefst. 

Tot slot wil ik graag alle vrijwilligers 
en sponsoren bedanken! We krijgen 
wekelijks complimenten dat ons 
sportpark er zo mooi en schoon 
bijligt. Dit hebben we te danken aan 
zo’n twintig à 25 vrijwilligers die hier 
iedere vrijdagochtend voor zorgen. 
En dankzij de financiële bijdrage 
van vele sponsoren hebben we de 
mogelijkheid om te investeren in een 
mooi en toekomstbestendig sportpark. 
In het bijzonder noem ik onze 
hoofdsponsoren Teuben Transport, 
Heller Dakpannenreiniging en  
Autokan.nl.  (Week in Week uit /  
Gerry Grave. Foto: Auniek Klijnstra)

René Rakers, voorzitter VV Musselkanaal
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Wessel, gefeliciteerd met het 
kampioenschap. Hoe kijk jij op de 
afgelopen competitie terug?
Dankjewel. Ik kijk er positief op terug. 
We hebben een goed seizoen in een 
mooie competitie gehad. Als je drie 
wedstrijden voor het einde van het 
seizoen al kampioen bent dan heb 
je het denk ik goed gedaan. Het was 
een lastige competitie met geduchte 
tegenstanders. De onderste drie, vier 
ploegen waren iets minder en de rest 
was wel redelijk aan elkaar gewaagd. 
Het was een mooie, spannende 
competitie en voor ons een mooi einde 
van het seizoen. 

Als je naar het aantal punten, de 
voorsprong op de nummer twee en het 
doelsaldo kijkt dan kun je toch niets 
anders concluderen dat Musselkanaal 
de terechte kampioen is? Hoe zie jij 
dat?
Als je na de laatste wedstrijd bovenaan 
staat dan ben je denk ik terecht 
kampioen geworden. En als je drie 
wedstrijden voor het einde tien punten 
los staat van de nummer twee met 77 
doelpunten voor en zeventien tegen 
ben je denk ik meer dan de terechte 
kampioen. Het was een goed en 
moeilijk seizoen. Conditioneel waren 
we goed in orde. We trainen ook erg 
goed.

Had je verwacht dat jouw team zo’n 
grote voorsprong zou halen? Het zat 
trouwens vrij lang dicht bij elkaar. Wat 
was doorslaggevend in de beslissing 
wie de kampioen zou worden?
Nee, dat had ik niet verwacht als ik 
eerlijk ben. Samen met Sellingen, HOC, 
Twedo, SVV’04 en SC Erica heb je heel 
wat goede ploegen bij elkaar. Wat was 
dan doorslaggevend dat wij kampioen 
werden? Wij wonnen de belangrijkste 
wedstrijden tegen onze concurrenten. 
Onderling lieten zij de punten liggen 
en daardoor konden wij uitlopen. Het 
waren trouwens erg mooie wedstrijden 
met veel passie en strijd.

Wat is het succes van dit team? Ik 
zie ervaren krachten, een paar echte 
goalgetters en jonge talenten die meer 

en meer aansluiten. Is dit het resultaat 
van de prima jeugd van de club die 
jarenlang onder je hoede had?
We hebben een heel goede 
trainingsopkomst. En de ploeg is erg 
gemotiveerd en leergierig; ze willen 
altijd trainen, ook in coronatijd was 
dat zo. Onze kracht ligt hem in de 
fysieke gesteldheid samen met de 
leergierigheid en de ervaring van 
enkele jongens aangevuld met jonge 
talenten. Die jongens hebben echt 
stapjes gemaakt. Met Jordy Oost 
en Rolf Kaijser heb ik twee echte 
doelpuntenmachines. Heerlijk voor 
een trainer. Sommige jongens heb ik 
al zeven seizoenen, namelijk vanaf de 
JO17. Dat maakt het wat gemakkelijker. 
En mijn assistent Wilbert Arends denkt 
net zo over voetbal als ik. Hij neemt ook 
de nodige ervaring mee. Ook dát maakt 
het wat gemakkelijker.

Er worden sowieso maar weinig spelers 
van ‘buiten’ aangetrokken. Maakt dat 
Musselkanaal zo sterk?
Dat vind ik een lastige. Met zulke 
jongens erbij word je als team wél beter 
natuurlijk, dus we staan niet negatief 
tegenover jongens van buitenaf. 
Tegenover wordt er veel aan spelers 
getrokken. Ik denk dat er door clubs uit 
de tweede tot en met de vijfde klasse al 
aan al mijn spelers is getrokken. Dat is 
wel eens frustrerend. Als ik alle jongens 
nog gehad die er al zijn weggetrokken 
dan had ik een nóg beter elftal gehad. 
Jongens van buitenaf zijn welkom, 
maar we gaan niet enorm lopen 
shoppen.

Welke wedstrijden vond jij de mooiste 
dit seizoen? Wanneer liet Musselkanaal 
bijvoorbeeld echt heel wat moois zien?
Dat was ‘Sellingen uit’: een wedstrijd 
met heel veel passie en beleving. Ook 
goed voetbal waarin wij ook tactisch 
goed hebben gevoetbald door iets meer 
verdedigend te voetballen en geen 
ruimte achter de verdediging weg te 
geven. In de omschakeling waren we 
heel snel. ‘HOC uit’ was heel slecht, 
maar toen Jordy Oost de 1-1 scoorde 
was er een grote ontlading. 

Kan dit team een treetje hoger mee 
denk je? Of moeten er dan tóch spelers 
bij komen?
Dat denk ik wel. Het is wel een 
aderlating dat aanvoerder Ruben 
Manning stopt. Hij gaat wat lager 
voetballen. Tien jaar geleden werd 
hij al kampioen in de derde klasse en 
nu dus weer. Ruben wil nu wat meer 
tijd aan andere dingen besteden. Dat 
begrijp ik. Hij is een goede speler en 
was erg belangrijk in de coaching. Jos 
de Boer gaat naar Seta. De rest heeft 
gezegd dat ze blijven. Ik denk dat wij 
met Jesse Bouma vanuit de jeugd 
en ook Mitchell Anakotta die weer 
aansluit en Edwin Melgers die weer 
terugkomt van Valthermond erbij een 
tweedeklassewaardig elftal hebben. 
Maar we moeten dan wél blessure- en 
schorsingvrij blijven.

Musselkanaal staat er bekend om: 
zowel uit en thuis fantastische 
steun van de fans. Wat vind jij van 
de supporters die er steeds weer bij 
waren?
Ja, onze supporters zijn er uit en thuis. 
Als we met de bus naar bijvoorbeeld 
Twedo gingen dan zit de bus ook vol: 
vrouwen en mannen. 

Dit jaar was dat positief, omdat we veel 
wedstrijden wonnen. 

Hoe mooi was het kampioensfeestje?
Voor de spelers was het natuurlijk 
jammer dat ze niet hoefden te 
voetballen en dus hebben we met 
elkaar naar HOC gekeken. Ze verloren 
dat duel van Twedo en dus waren 
wij kampioen. Iedereen was dus blij 
en tevreden en we vierden een klein 
feestje. Naar Gieten reden een week 
later twee bussen, er waren allemaal 
fakkels en na afloop gingen we op de 
platte kar door Musselkanaal.

Wil je zelf nog iets kwijt?
We hebben gewoon een heel goede 
selectie, ook toen we degradatievoetbal 
speelden. Er waren altijd heel veel 
spelers op de training. Ik ben heel blij 
met mijn assistent Wilbert Arends. Mijn 
begeleiding is ook ideaal. Aan Hendrik 
Berends heb ik een heel goede leider. 
Ik wil iedereen een dik compliment 
gegeven voor het afgelopen jaar. Het 
was niet altijd even gemakkelijk, maar 
iedereen steunde elkaar door dik en 
dun. (Week in Week uit / Gerry Grave. 
Foto: Auniek Klijnstra)

Wessel Woortman, hoofdtrainer VV Musselkanaal



Onderstaande ondernemers feliciteren vv Musselkanaal met het kampioenschap



VV MUSSELKANAAL KAMPIOEN!

Jordy, gefeliciteerd met het 
kampioenschap. Eindelijk, maar toch 
promotie naar de tweede klasse. Wat 
vind jij van het voorbije seizoen?
Het voorbije seizoen is voorbijgevlogen 
en is in alle aspecten in ons voordeel 
een groot feest geworden. Het viel 
vaker onze kant op dan die van de 
tegenstander en misschien hebben wij 
dat dit seizoen wel afgedwongen.

Is het succes van Musselkanaal het 
spitsenduo Rolf Kaijser-Jordy Oost? 
Samen goed voor 44 goals: een enorm 
aantal.
Nou, als ik zeg dat dit het succes van 
ons is dan lieg ik. Wij staan in de spits 
om doelpunten te maken en als wij dat 
doen en dan ook nog erg vaak dan is 
dat mooi meegenomen. Het is wél een 
bijzondere connectie die wij hebben. 
Net wat je zegt, samen 44 doelpunten 

gemaakt met nog maar een paar 
wedstrijden te gaan. Maar wat ik al 
zei, dan doe ik mijn team te kort. We 
hebben als gehele selectie dit succes 
behaald: samen en niet door twee 
jongens die in de spits staan.

Welke waren voor jou de mooiste 
wedstrijden dit seizoen? Wedstrijden 
waarvan jij denkt ‘daar denk ik met heel 
veel plezier op terug’ en ‘dat waren 
echt prachtige potjes’.
Dat waren toch wel de potjes tegen 
onze directe concurrenten en de 
derby’s tegen Sellingen die voor 
ons twee keer winst opleverde. De 
wedstrijden tegen HOC waren echt 
potjes waarin je kon zien dat er twee 
titelkandidaten aan het voetballen 
waren. Dan Twedo niet te vergeten; 
die hebben het ons twee keer heel 
lastig gemaakt, maar de uitwedstrijd 

op zaterdagavond was toch wel een 
bijzonder potje. We kwamen drie keer 
op achterstand en dan tóch nog met 
5-3 winnen en dat er dan ook nog zo’n 
wereldgoal door Aron Berends wordt 
gemaakt, ja die wedstrijden vergeet je 
niet.

Is Musselkanaal uiteindelijk de ploeg 
geweest die de meeste aanspraak op 
de titel heeft gemaakt vind jij? Het was 
best wel lang spannend met onder 
meer HOC namelijk.
Voorafgaand aan de competitie kijk je 
naar de indeling en op grond daarvan 
vond ik ons een kanshebber, maar nog 
niet de favoriet. Naar onze mening was 
HOC dat wél. Naarmate het seizoen 
vorderde zijn we erin gaan geloven en 
hebben we als team gezegd dat we 
voor het kampioenschap moesten gaan 
en dat is dan eindelijk gelukt. 

Denk je dat Musselkanaal in de tweede 
klasse mee kan? Toch weer een stapje 
hoger, maar wél het niveau waarop de 
club graag wil uitkomen. Denk je dat 
ze daar structureel een goed figuur 
kunnen slaan?
We stonden er al twee seizoenen goed 
voor om naar de tweede klasse te 
kunnen promoveren. Beide seizoenen 
gooide corona roet in het eten. Nu is 
het eindelijk gelukt. De tweede klasse 
is een stapje hoger en ik vind dat 
Musselkanaal op dat niveau thuishoort. 
In de voorbereiding hebben we tegen 
clubs van dat niveau gespeeld en 
daarin waren we niet de mindere en 
pakten we soms zelfs de winst. Het 
eerste seizoen is altijd afwachten. Onze 
doelstelling zal zijn erin te blijven om 
van daaruit verder te bouwen.

Zal dit team bij elkaar kunnen blijven 
of verwacht je dat er nog spelers bij 
komen of vertrekken? De tweede 
klasse is toch weer een ander niveau 
immers.
Het hele seizoen was al bekend dat 
onze aanvoerder, Ruben Manning, na 
dit seizoen zou stoppen en dat zal ook 
gebeuren. Dat is een hele aderlating 
voor ons als team, want in de tweede 

klasse zouden we hem er ook graag bij 
hebben gehad. Verder blijft ons team 
voor zover ik weet gewoon bij elkaar. 
Of er spelers bij gaan komen weet ik 
niet. Ik hoop het wel, want we hadden 
het afgelopen seizoen een heel kleine 
selectie. Dus als er spelers zijn die 
op het tweede klasseniveau kunnen 
acteren, misschien is Musselkanaal 
iets voor je.

Wat vind jij van de supportersschare 
van Musselkanaal? Goed gesteund dit 
seizoen of niet?
We hebben als Musselkanaal zijnde 
goede supporters die er elke week 
weer voor ons staan, in weer en wind. 
Ongeacht wat voor resultaten er ook 
worden behaald. Ik hoop dat dit zo blijft 
en wie weet komen er nog wel mee 
mensen bij die ons zullen aanmoedigen 
in de tweede klasse. We zullen het 
nodig hebben.

Hoe kijk je tegen de 
kampioenswedstrijd aan? Hoe verliep 
dat? Was er veel spanning of dachten 
jullie ‘als het nu niet lukt dan doe we 
het een andere keer’?
De kampioenswedstrijd was heel 
ontspannen, omdat we een week 
eerder al kampioen waren geworden. 
We hadden tegen Gieten nog wél een 
doelstelling, namelijk om de meeste 
punten in één seizoen te halen in de 
geschiedenis van Musselkanaal. Dat 
lukte niet, want we verloren. Het was 
wél een hele belevenis er naartoe te 
gaan en als team hebben we genoten.

Hoe verliep het kampioensfeestje?
Op de platte kar door Musselkanaal 
was een geweldige ervaring. Zoals we 
het hebben gepland, zo is het gegaan. 
Tot de late uurtjes hebben we het 
voortgezet en het was een belevenis 
om nooit meer te vergeten.

Wil je zelf nog iets kwijt?
Nee hoor. 

(Week in Week uit / Gerry Grave. 
Foto: Auniek Klijnstra)

Jordy Oost, speler van VV Musselkanaal
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