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Midden in de Samenleving!

h.a.h. in Borger-Odoorn e.o.

Zie ook de 2e gemeentepagina in deze Week in Week uit

Oproep particuliere initiatieven voor opvang
vluchtelingen Oekraïne in Borger-Odoorn
Door de oorlog in Oekraïne verwachten gemeenten in Nederland een grote stroom
vluchtelingen uit Oekraïne. Daarom organiseren zij met spoed opvang voor
deze vluchtelingen. Ook in Borger-Odoorn wordt gekeken wat er mogelijk is om
opvanglocaties beschikbaar te stellen.
Vluchtelingen opvangen? Meldt u dan aan bij de gemeente!
Voor de coördinatie van opvangmogelijkheden voor
Oekraïense vluchtelingen, heeft de gemeente een speciaal
e-mailadres opengesteld: Vluchtelingenoekraine@
borger-odoorn.nl. Ook via het algemene nummer 14 0591
kunt u uw aanbod laten weten. U wordt doorverbonden met
een medewerker die hiervoor bereikbaar is.

Week in Week uit doneerde
555 euro voor Oekraïne
Adverteren in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36

Namens alle medewerkers van Week in Week uit,
RegioMagazine, Westerwolder Lougblad, de 18
Dorpenkrant en de Muziekfeesten in Onstwedde hebben
we 555 euro overgemaakt naar giro 555 voor hulp aan de
inwoners van Oekraïne.

Voor de aanschaf van een nieuw klim en klauter speeltoestel

Violenactie Daltonschool in Ees werd een
groot succes

Vorige week woensdag was er weer de jaarlijkse violenactie op de Daltonschool
in Ees. Ouders konden ‘s morgens op het schoolplein de violen ophalen die ze
van tevoren besteld hadden. Ook werd er zaterdag door een aantal leerlingen,
geholpen door ouders, langs vele deuren gegaan met de vrolijk gekleurde violen.
Niet alleen in Ees, maar ook in Borger, Eesergroen en Eeserveen. Gelukkig
scheen het zonnetje en de enthousiaste leerlingen verkochten wel meer dan 200
bakken violen!
Dit jaar was het extra belangrijk om zo veel mogelijk violen te verkopen omdat de
opbrengst geheel bestemd zou zijn voor de aanschaf van een nieuw ‘”klim en klauter
speeltoestel “op het schoolplein. Vorig jaar werd het oude speeltoestel op het schoolplein
afgekeurd en gelijk weggehaald. De kinderen missen hun speeltoestel enorm. Nu doen
zij hun best met allerlei acties om geld in te zamelen. Met de verkoop van de violen is
er weer een heel mooi bedrag bijgekomen. De leerlingen willen daarvoor iedereen, die
violen gekocht heeft bij deze actie, heel erg bedanken.

Persbericht voor
Week in Week uit?
Mail het naar

redactie@weekinweekuit.com

Op dit moment loopt er ook nog een actie met het inzamelen van statiegeld flessen.
Deze kunnen deze maand nog ingeleverd worden op school in de speciaal neergezette
container of bij de Boni in Borger waarbij het statiegeld bonnetje kan worden gedoneerd
in de daarvoor bestemde
brievenbus die bij het
flessen inname apparaat
hangt. Het benodigde
bedrag voor het
speeltoestel is er bijna
en de kinderen van de
Daltonschool in Ees
kunnen niet wachten om
weer heerlijk te klimmen
en klauteren op het
schoolplein.
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Informatie over het coronavirus
Op www.borger-odoorn.nl/coronavirus
wijzen we u de weg naar actuele en
betrouwbare informatie over het coronavirus. Hier vindt u ook het laatste nieuws
over de gemeentelijke dienstverlening.
Voor meer informatie kunt u ons ook
bellen op nummer 14 0591.
Nederland open in 3 stappen

Het aantal besmettingen is hoog, maar de
ziekenhuisopnames blijven stabiel. Daarom
kan er verder versoepeld worden. Dat ge-

beurt in drie stappen. Op 15 maart beoordeelt het kabinet de nog geldende mondkapjesplicht in het OV, het verplichte testen
voor toegang en het thuiswerkadvies.
Basisadviezen

-

Was vaak uw handen.
Houd afstand.
Draag een mondkapje waar nodig.
Zorg voor voldoende frisse lucht.
Hoest en nies in uw elleboog.
Klachten? Blijf thuis en doe een test.

- Haal een vaccin of boosterprik.
- Blijf zelftesten gebruiken
Meer informatie

- Op quarantainecheck.rijksoverheid.nl
kunt u in een paar stappen zien welke
quarantaineregels gelden voor uw
persoonlijke situatie.
- Wilt u meer weten over vaccinatie tegen
het coronavirus? Kijk dan op
www.coronavaccinatie.nl of bel
naar 0800 1351.

Hoofdstraat 50, Exloo

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

% Afvalbrengpunt
Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond
Openingstijden
Dinsdag
13.00-16.00 uur
Woensdag 13.00-16.00 uur
Donderdag 13.00-16.00 uur
Vrijdag
13.00-16.00 uur
Zaterdag
9.00-14.00 uur

Afval & oud papier
’ Op vrijdag 11 maart wordt oud papier
opgehaald in Buinen.
Op zaterdag 12 maart wordt oud papier
opgehaald in Nieuw-Buinen
(Mondenweg tot Stadskanaal).
De papiercontainer voor Westdorp en
Ellertshaar staat 14, 15 en 16 maart
op de Brink in Westdorp.

% www.borger-odoorn.nl/afval

Wegwerkzaamheden
’ Valthermond: Zuiderdiep (gedeelte
tussen Kevelinglaan-brug Kavelingen)
| t/m 31 maart | doorgaand verkeer
gestremd, omleiding.
’ Klijndijk: Slenerweg (aanleg nieuwe
aansluiting N34) | t/m eind april |
afgesloten, omleiding
’ Valthermond: Dreef | 14 t/m 25 maart
afgesloten, i.v.m. werkzaamheden
windpark Drentse Monden en Oostermoer

De gemeente
informeert:

Lees meer over de verkiezingen op
pagina 14 en 15 van deze krant.

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

% www.borger-odoorn.nl

De gemeente Borger-Odoorn is
van plan om in het pand aan de
Vrijheidslaan 8-10 tijdelijk statushouders
een woonplek te geven. Reden hiervoor
is de grote vluchtelingenstroom,
waardoor de AZC’s (Asielzoekerscentra)
en het aanmeldcentrum in Ter Apel
overvol zijn. Statushouders die hun
asielprocedure hebben afgerond en in
Nederland mogen blijven, wachten in
de AZC’s op een deﬁnitieve woning.
Hierdoor is er minder ruimte voor nieuwe
vluchtelingen die opvang nodig hebben.
Daarom heeft het Centraal Orgaan Opvang
Asielzoekers (COA) gemeenten gevraagd
om sneller woonruimte te regelen voor
statushouders die in Nederland mogen
blijven.
Pand aan de Vrijheidslaan 8-10

De gemeente Borger-Odoorn wil aan
het verzoek van het COA beantwoorden
door het pand aan de Vrijheidslaan voor
tijdelijke bewoning beschikbaar te stellen.
De eigenaar van het pand, Steengoed

Drenthe bv, is bezig met het ontwikkelen
van woningbouwplannen voor deze locatie.
Doordat het voorbereidende proces nog
wat tijd in beslag neemt, kan het pand tot
en met 31 december 2022 ingezet worden
als tijdelijke huisvesting voor statushouders.
Informatiebijeenkomst in ‘t Brughuus

Tijdens een informatiebijeenkomst
op maandagavond 14 februari in de
sporthal van ’t Brughuus, informeerden
burgemeester Jan Seton en wethouder
Nynke Houwing de omwonenden over de
plannen. Daarnaast was er ruimte voor de
aanwezigen om vragen te stellen en hun
zorgen uit te spreken. Burgemeester Seton
en wethouder Houwing hebben samen met
Vluchtelingenwerk Nederland deze vragen
beantwoord en toezeggingen gedaan over
begeleiding en zorg richting statushouders
en omwonenden.
Afspraken over integratie van
statushouders

Ook zijn er afspraken gemaakt over

het betrekken van omwonenden bij
de integratie van de statushouders.
Meerdere aanwezigen reageerden hier
positief op. Belangstellenden die hier
ideeën over hebben en mee willen helpen
bij integratieactiviteiten, kunnen zich
melden bij de gemeente. De gemeente
brengt hen dan in contact met de
samenwerkingspartners Vluchtelingenwerk
Nederland, stichting Sociale Teams BorgerOdoorn en welzijnsorganisatie Andes.
E-mailadres en telefoonnummer voor
zorgen, klachten en vragen

De gemeente heeft een e-mailadres en
telefoonnummer beschikbaar gesteld voor
contact over eventuele zorgen, klachten en
vragen:
• E-mail: statushoudersvalthermond@
borger-odoorn.nl
• Telefoon: 14 0591, geef aan dat het
over de statushouders in Valthermond
gaat. Het KCC (klantcontactcentrum van
de gemeente) verbindt dan door met een
medewerker die hiervoor bereikbaar is.

Werkzaamheden begraafplaats Odoorn
De komende periode gaan we aan de
slag op de begraafplaats in Odoorn.
Er wordt een grafveld zonder gedenktekens geruimd om ervoor te zorgen
dat er de komende jaren nieuwe graven
kunnen worden uitgegeven.
Planning en hinder werkzaamheden

In maart (week 11) starten we met de
werkzaamheden. We zorgen ervoor dat
het opruimen discreet gebeurt en daarom
zetten we het gebied af met geblindeerde
hekwerken. Het kan zijn dat de begraafplaats tijdelijk minder toegankelijk is. We
proberen dit tot een minimum te beperken.
Wij hopen op uw begrip hiervoor. Tijdens
uitvaarten worden de werkzaamheden
altijd stilgelegd en zorgen we ervoor dat de
begraafplaats toegankelijk is.

Ondergronds ruimen

Het is onbekend of en hoeveel overledenen
er begraven liggen op het grafveld waar
we ondergronds gaan ruimen. Hiervan is
geen administratie bekend bij de gemeente.
De aangetroffen resten van overledenen
worden verzameld en bijgeplaatst in de
knekelkelder op de begraafplaats. Dit is een
speciaal hiervoor gemaakte kelder. De ruimingswerkzaamheden worden uitgevoerd
door de ﬁrma Kreuzen Begraafplaatsbeheer. Dit is een gespecialiseerd bedrijf
dat werkt volgens de richtlijnen van de
Branchevereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer.
Werkzaamheden op andere
begraafplaatsen

Ook op de begraafplaats Valther-

mond-West en 2e Exloërmond worden
later dit jaar graven geruimd en pakken we,
waar nodig, het achterstallig onderhoud
aan. Op de overige begraafplaatsen, waaronder ook in Odoorn, worden halverwege
2023 nog graven bovengronds geruimd.
Voorafgaand aan de werkzaamheden op
een begraafplaats publiceren wij hierover in
de week in week uit.
Hebt u vragen of opmerkingen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.
U kunt ons bereiken via het telefoon-nummer 14 0591, of door te mailen naar
gemeente@borger-odoorn.nl.
Wilt u hierbij het zaaknummer 1181572021 aan ons doorgeven?

%

Gemeenteraadsverkiezingen

Veertien statushouders krijgen tijdelijk woonruimte in Valthermond

%

’ Deze week (7 – 11 maart) wordt het
PMD-afval ingezameld.
Volgende week (14 – 18 maart) wordt
de grijze container geleegd.

%

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

Besluit tot ambtshalve uitschrijving
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn
heeft, ingevolge artikel 2.22 van de Wet
Basisregistratie personen, besloten om met
ingang van 28 januari 2022 het vertrek
naar een onbekend land op te nemen en als
niet-ingezetene te registreren in de BRP:
- De heer W.H. van Gurp, ingeschreven
op Nuisveen 6 in Borger.

Dit betekent dat de persoonsgegevens niet
meer worden bijgehouden en de vermelding wordt opgenomen dat de verblijfplaats
van betrokkene in of buiten Nederland
onbekend is. Deze persoon is dan niet meer
op een adres in Nederland geregistreerd.
Dit kan vervelende (ﬁnanciële) gevolgen
hebben voor bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering en (toekomstige) AOW-rechten.
Volgens artikel 2.39 en 2.43 van de Wet

Basisregistratie personen moet een persoon
die verhuist binnen de gestelde termijn
schriftelijk aan de gemeente doorgeven wat
het nieuwe adres is. Aan deze verplichting is
niet voldaan.
Datum besluit: 28 februari 2022
Bezwaar: op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan bezwaar worden gemaakt
tegen dit besluit. Meer informatie vindt u
op www.borger-odoorn.nl/bezwaar.
Vervolg op pagina 4
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Dinsdag 8 maart ‘22
Jaargang 50 nummer 10
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, Odoornerveen, 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, Exloërweg 8, Valthe. Slagerij Drent,
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond.
Hunzebergen,Valtherweg 36,
Exloo. Gemeentehuis, Hoofdstraat
50, Exloo. Tourist info, Hoofdstraat 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, Stationsstraat 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, Valthermond (alleen in de periode
van 15 maart t/m 15 oktober)
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College doet aanvraag tijdelijke huisvesting
statushouders in Valthermond
In de vergadering van het college op dinsdag 1 maart jl. besloten burgemeester
en wethouders om een aanvraag in te dienen bij het COA voor de Hotel- en
Accommodatieregeling. Na goedkeuring door het COA kan de gemeente de tijdelijke
huisvesting van veertien statushouders definitief maken.
Dit besluit volgde op de omwonendenavond
van 14 februari 2022. Tijdens die avond
konden de genodigde omwonenden
vragen stellen en hun zorgen uitspreken
over de voorgenomen huisvesting van
de statushouders. Burgemeester Jan
Seton, wethouder Nynke Houwing en
Vluchtelingenwerk Nederland
informeerden de aanwezigen en
beantwoordden de vragen die werden
gesteld. Bijvoorbeeld op het vlak van
maatschappelijke veiligheid, inburgering en
integratie van de tijdelijke nieuwe
bewoners en de mogelijkheden om als
omwonenden daar een bijdrage aan te
leveren. Zij deden daarnaast de toezegging
om ook in het verdere proces aandacht te
blijven houden voor de zorgen die door
omwonenden zijn uitgesproken.
Als het COA de aanvraag van het college
goedkeurt, zal het leegstaande pand aan de
Vrijheidslaan 8-10 in Valthermond eerst
geschikt worden gemaakt voor bewoning.

Het college verwacht dat de veertien
statushouders rond mei hun intrek in
het pand kunnen nemen. De gemeente
draagt samen met de ketenpartners
(Vluchtelingenwerk Nederland, stichting
Sociale Teams Borger-Odoorn en
welzijnsorganisatie Andes) zorg voor een
goede begeleiding van de statushouders in
hun inburgerings- en integratietraject. De
statushouders kunnen tot het einde van
dit jaar in het pand aan de Vrijheidslaan
blijven wonen. Wethouder Nynke Houwing:
“We kijken met vertrouwen uit naar het
moment dat de statushouders hun tijdelijke
onderkomen gaan betrekken. Voor hen en
voor de omwonenden in Valthermond is
dat even wennen. Maar eerdere ervaringen
leren ons dat de integratie in de samenleving
voor beide kanten vaak veel moois oplevert.
Borger-Odoorn is een gastvrije gemeente
waar noaberschap voelbaar is. Ik verwacht
dat deze eigenschap straks gaat bijdragen aan
een mooi integratieproces, waar iedereen zich
welkom voelt en kan meedoen.”

‘PvdA Borger-Odoorn draagt punten aan ter bestrijding van de energiearmoede’

De PvdA wil snelle maatregelen ter
bestrijding van de energiearmoede
De oorlog in Oekraïne heeft ook directe gevolgen voor de inwoners in Borger-Odoorn.
Met name de energieprijzen gaan verder omhoog, nadat ze de afgelopen maanden al
enorm zijn gestegen. Steeds meer mensen komen daardoor in financiële problemen
en dat is de PvdA Borger-Odoorn een doorn in het oog.
De oorlog in Oekraïne is verschrikkelijk.
Het leed dat talloze onschuldige mensen
wordt aangedaan is onbeschrijfelijk. De
beelden en de verhalen gaan door merg en
been. Het is te hopen dat de oorlog snel
een halt wordt toegeroepen en de rust
terugkeert. Maar de oorlog in Oekraïne heeft
ook directe gevolgen voor de inwoners in
Borger-Odoorn. Met name de energieprijzen
gaan verder omhoog, nadat ze de afgelopen
maanden al enorm zijn gestegen. Steeds
meer mensen komen daardoor in financiële
problemen en dat is verschrikkelijk.
Het is met name het Kabinet dat maatregelen
moet nemen. En hoewel er op landelijk
niveau wordt gesproken over een noodwet
om de stijgende energieprijzen een halt toe
te roepen zegt Minister-President Rutte dat
iedereen het in de portemonnee gaat voelen

en dat het kabinet zoekt naar financiële
compensatie voor huishoudens met een
kleine portemonnee maar dat een regeling
“niet binnen twee weken is geregeld”. Ook
Minister Jetten meldde dat hij eventueel pas
in mei wil kijken wat er mogelijk is. Dat is
natuurlijk veel te laat. Mensen komen nu in
acute nood en kunnen hun (energie)rekening
niet meer betalen. Mensen komen letterlijk
in de kou te staan. De PvdA Borger-Odoorn
heeft een tiental concrete punten aandragen
aan het college die kunnen helpen om de
acute nood te verkleinen. Zoals het regelen
van een meldpunt waar inwoners terecht
kunnen die in de problemen kunnen. Een
directe uitkering van de rijksbijdrage van
€200,--. En dat niet alleen voor de minima tot
110% zoals het Rijk voorstelt maar tot 120%
en renteloos lenen voor mensen in acute
problemen.

Caravanclub Nederland doet inzameling
voor Oekraïne vanuit Valthermond

Adverteren in
Week in Week uit?

Caravanclub Nederland gaat in Borger-Odoorn en omstreken een inzameling houden
voor de vluchtelingen uit Oekraïne.
We willen graag tenten, bedden, slaapzakken,
kleren, schoeisel, enz. Ook personen die
willen meehelpen sorteren kunnen zich

Bel 0599 - 61 33 36

aanmelden. Dit kan per email:
info@caravanclubnederland.nl. Inleveren kan
op het Zuiderdiep 155a in Valthermond.

Verspreiding:
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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

Veilig opladen van de
accu van je e-bike

Zo doe je dat:
- Laad de accu op in een ruimte waar een
rookmelder aanwezig is en blijf in de buurt
- Gebruik de originele oplader
- Zorg dat de accu op een harde ondergrond
ligt tijdens het opladen

Oproep particuliere initiatieven voor opvang vluchtelingen Oekraïne
Door de oorlog in Oekraïne verwachten
gemeenten in Nederland een grote stroom
vluchtelingen uit Oekraïne. Daarom organiseren zij met spoed opvang voor deze
vluchtelingen. Ook in Borger-Odoorn
wordt gekeken wat er mogelijk is om opvanglocaties beschikbaar te stellen.

VERKLEIN DE KANS OP BRAND:

en vorstvrij

Drenthe
Tips voor meer informatie
op www.brandveiligheidthuis.nl

Vluchtelingenoekraine@borger-odoorn.nl

’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we officieel 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.

WEEK 9
’ 04-03-2022, Verleende
omgevingsvergunning:
Bronnegerveen, Hambroeksdijk/
Gasselterstraat (kadastrale sectie
N 20), het aanleggen van een
kabeltracé ten behoeve van
netverzwaring
’ 04-03-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Borger,
Dorpsplein (kadastrale sectie L
749), het plaatsen van een
selfieplek
’ 04-03-2022, Verleende
omgevingsvergunning: NieuwBuinen, Zuiderdiep 83, het aanleggen van een tweede uitweg
’ 03-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Valthermond, Zuiderdiep 104,
het uitbreiden van de woning
’ 03-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Valthermond, Splitting 1 (plaats

in de volle
zon
Tips
voor
veilige feestdagen op
- Gebruik nooit een beschadigde
accu
www.brandveiligheidthuis.nl
- Bewaar de accu droog
- Zet je E-bike niet te lang

Voor de coördinatie van opvangmogelijkheden voor Oekraïense vluchtelingen,
heeft de gemeente een speciaal e-mailadres
opengesteld:

Ook via het algemene nummer T 14 0591
kunt u uw aanbod laten weten. U wordt
doorverbonden met een medewerker die
hiervoor bereikbaar is.

Berichten over uw buurt

Kater na de kerst?
- Laad de accu op zodra hij leeg is
(tenminste 1x per maand)

Wilt u vluchtelingen opvangen?
Meldt u dan aan bij de gemeente!

%

Naar het gemeentehuis?
Maak een afspraak!

%
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62), het oprichten van een
woning
’ 03-03-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Borger,
Graanspieker 24, het oprichten
van een woning en het
aanleggen van een uitrit
’ 03-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Borger,
Strengenweg 10, het wijzigen
van een inrichting
’ 03-03-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Odoorn,
Sleedoorn 27, het plaatsen van
een dakkapel
’ 03-03-2022, Nieuw-Buinen,
Zuiderdiep 593, Het organiseren
van de Feestweek NieuwBuinen, (aanvraag)
’ 03-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Exloo,
Hoofdstraat 47, aanpassingen van
de snackbar
’ 02-03-2022, Verkiezing

Gemeenteraad 2022, vervroegd
stemmen stembureaus
’ 02-03-2022, Verkiezing van de
leden van de raad van de
gemeente Borger-Odoorn,
adressen stemlokalen
’ 02-03-2022, Besluit tot
ambtshalve uitschrijving
’ 01-03-2022, Verlenging
beslistermijn: Exloo, Fabrieksstraat 20A, het realiseren van een
woning met losse schuur
’ 01-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure):
Buinerveen, Zuidelijke Tweederdeweg 3, Verlenging
ligboxenstal uitvoeren met
emissie arm stalsysteem en
extern salderen
’ 01-03-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Drouwen,
Gasselterstraat 7-027, het
uitbreiden van een recreatie-

woning
’ 28-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: NieuwBuinen, Glaslaan 29 A, het
kappen van 40 à 50 bomen
’ 28-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Valthermond, Splitting 5, het
oprichten van een woning
’ 28-02-2022, Ontwerpbesluit
omgevingsvergunning: Ees,
Dorpsstraat 2, het uitbreiden en
verbouwen van hotel/restaurant
Eeserhof
’ 28-02-2022, Nieuw-Buinen,
Zuidelijke Tweederdeweg 21,
melding Activiteitenbesluit
geaccepteerd
’ 28-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Exloo,
Hoofdstraat 32, het kappen van
4 Eiken
◀
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Laatste besluiten huidige gemeenteraad Borger-Odoorn
Twee avonden had de gemeenteraad van Borger-Odoorn nodig om haar laatste besluiten te nemen. Zowel
woensdag als donderdagavond werd er vergaderd in Exloo. Weer fysiek in de raadszaal, zelfs publiek is weer
welkom.
Door: Ineke Arends
Wonen
De belangrijkste bespreekstukken gingen over wonen.
Zowel de woonvisie als de nota inbreidingslocaties werden
vastgesteld. Een dossier waar wethouder Nynke Houwing
(VVD) hard aan gewerkt heeft. Zelf noemde ze het
een mammoettanker die van koers moest veranderen.
Belangrijkste wijziging ten opzichte van de oude woonvisie
is dat Borger-Odoorn zichzelf niet meer ziet als een
krimpgemeente. Er kan en mag weer gebouwd worden.
Andere verandering is dat er niet meer alleen naar NieuwBuinen en Borger gekeken wordt voor bouwlocaties.
Houwing is met de plaatselijke belangenverenigingen op zoek
geweest naar alle plekken in de hele gemeente waar mogelijk
ruimte is om te bouwen. De raad voegde hier nog een digitaal
bouwloket aan toe waar ook andere inwoners hun ideeën
kunnen inbrengen en waar een bouwvergunning kan worden
aangevraagd.
Hier werden nog een aantal moties aan toegevoegd door GB
en GroenLinks over specifieke zaken als tiny houses ook al
gaf de wethouder hierbij de waarschuwing dat de uitvoering
van die moties extra mankracht gaat kosten en ze al erg krap
in personeel zit. Normaal gesproken hadden deze moties het
niet gehaald maar omdat er twee raadsleden afwezig waren bij
andere partijen haalden GB en GroenLinks een meerderheid.
Verkeer
Een lang gekoesterde wens van de raad was een onderzoek
naar een oost-west verbinding in onze gemeente om
doorgaand verkeer uit de dorpen te weren. Dit onderzoek is
er geweest maar leverde niet de verwachtte resultaten op. Een

nieuwe verbinding zou de dorpen nauwelijks ontlasten maar
juist verkeer aantrekken. Uit dit onderzoek bleek overigens
wel dat het GVVP (verkeer- en vervoersplan) werkt zoals
het bedoeld is, verkeer zo snel mogelijk afvoeren naar de
provinciale wegen. De werkgroep die hier mee bezig was
zag nog wel mogelijkheden als de Mondenweg bij NieuwWeerdinge beter zou aansluiten richting Emmen. Dit zou
verder onderzocht kunnen worden. Het college stelde voor
hier nog mee te wachten totdat de rondweg Emmen en de
aanpassingen op de N34 klaar zijn maar dit wilden D66,
LBO, GB, CDA en PvdA niet. Zij willen dat de gemeente
in gesprek gaat met de provincie en de gemeenten Emmen,
Stadskanaal en Westerwolde.
Ook verkeer maar dan van een heel andere orde ging over de
aanpassingen die gedaan zijn in Klijndijk. Na lang overleggen
heeft de raad gekozen voor een aanpassing maar nu dit
klaar is pakt dit niet uit zoals het dorp het zou willen. D66,
GroenLinks, LBO en de CU wilden dat wethouder Houwing
weer in gesprek ging. Houwing wil dit wel maar wil niet
met lege handen aankomen. Ook hier kunnen aanpassingen
aan de rondweg Emmen en de N34 veranderingen teweeg
brengen in de verkeersstromen. De andere partijen willen
deze werkzaamheden eerst afwachten. Deze motie kreeg
onvoldoende steun.
Wind
Donderdagmiddag hadden de lijsttrekkers van de partijen
al een verhit debat gehad bij RTV Drenthe over een
normenkader bij het windpark en donderdagavond deden ze
dit nog eens dunnetjes over. Een motie van GB, GroenLinks,
D66 en LBO werd fel bediscussieerd, andere partijen
vonden dit verkeerde verwachtingen oproepen. Het is nu

veel belangrijker onze inwoners te helpen als er klachten zijn
was hun argument. Het Rijk zal een nieuw normenkader
vaststellen. Het CDA had het zelfs over een brevet van
onvermogen naar de eigen wethouder toe. Wethouder
Buijtelaar (GB) had kortgeleden nog precies uitgelegd hoe het
zat en wat er in de motie stond voert hij al uit. Buijtelaar zelf
zag het dan ook meer als ondersteuning van zijn beleid en de
motie werd aangenomen.
Baja Borger
Het felst werd er misschien nog wel gedebatteerd over een
motie van GroenLinks, LBO en de PvdA over de rally Baja
Borger. Dit past volgens deze partijen niet meer in deze tijd,
is te vies, geeft teveel overlast en brengt schade toe in een te
groot gebied. Hier waren de andere partijen het volstrekt mee
oneens. Je moest juist trots zijn op dit soort evenementen in
je gemeente volgens de VVD. Bovendien zagen een aantal
partijen dan ook andere evenementen zoals de Boerenrock
in gevaar komen. Na een schorsing pasten de indienende
partijen de motie aan, ze vroegen nu om een beleidskader
waarmee duurzaamheidsaspecten bij evenementen getoetst
kunnen worden. Dit maakte het voor de overige partijen
eerder erger dan beter en deze motie vond geen meerderheid.
Oekraïne
Ondanks de felle debatten sloot de gemeenteraad af in
complete harmonie. Op initiatief van de CU diende de hele
raad een motie in om hulp te bieden aan vluchtelingen uit
Oekraïne. Ook het college omarmde deze motie. Sinds kort
wappert bij het gemeentehuis ook de Oekraïense vlag. Zo
eindigde deze raadsperiode toch nog eensgezind.
Vanaf nu is het aan de kiezer. U kunt op 14, 15 of 16 maart
uw stem uitbrengen. Eind maart zal dan het officiële afscheid
volgen van de raadsleden die niet teugkeren en zal de nieuwe
raad geïnstalleerd worden.
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Wijkagenten
Wijkagenten Borger-Odoorn zijn
bereikbaar via 0900-8844 of politiebureau Exloo (open: maandag
t.m. vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur,
aangifte alleen op afspraak). Wijkagenten in Borger-Odoorn zijn:
Hans Walvius. hans.walvius@
politie.nl: Gebied: Valthermond, 2e
Valthermond, Zandberg, 1e Exloermond, 2e Exloermond, Boermastreek, Exloerveen.
Arjan Katerberg. arjan.katerberg@
politie.nl. Gebied: Nieuw-Buinen,
Buinerveen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Bronnegerveen.
Kobie Eefting. kobie.eefting@
politie.nl. Gebied: Borger, Bronneger,
Drouwen, Buinen, Ees , Westdorp,
Eesergroen en Ellertshaar.
Ben Uneken.
ben.uneken@politie.nl: 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

Adverteren
in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
Weekenddiensten
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 Gezondheidszorg 0592-243707
Vrijw. thuishulp 0591-585554
Dierenartsen 0591-513151
Dierenbescherming en
Dierenambulance 0900-0245
Diergeneeskundig Centrum ZuidOost Drenthe te Sleen 0591-361368
Zorgkompas Odoorn
(0591) 580271
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Kerkdiensten
Borger
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. M. van ‘t Hof. www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang Westeresstraat): Meer info op:
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 13 maart 2022 Samenkomst
in MFA Het Hunzehuys, Molenstraat
3 Borger, Ingang achterzijde. P-plaats
bereikbaar vanaf Schultestraat. Inloop
met koffie vanaf 10.00 uur. Aanvang
10.30 uur.
Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. J.J. van Bergen.
Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. L. Roersma.
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, Drentse
Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan, 09.30
uur: ds. Mellema.
Baptistengemeente: Meer info op
baptisten-nieuwbuinen.nl
Odoorn
Vrijzinnig Hervormde
Gemeente Odoorn, Zondag 13 maart,
10.00 uur. Voorganger: Helene Westerik. Organist: Wim Boer. Opgave is
niet meer nodig.
2e Exloërmond
Baptistengemeente:
Info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
Dhr. Schonewille.
Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. H.W. Thon, De Hoeksteen.
Valthermond
Baptisten Gemeente, Leendert Post.
Dienst begint om 10 uur.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. H.W. Thon, De Hoeksteen.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
Mevr. J. van Beveren.
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Zondag 13 maart 9.30 uur,
Eucharistieviering, voorg. pastoor
J.E.B. Deuling. Woensdag 16 maart
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. Anne de
Vries, te volgen via YouTube onder
baptistenstadskanaal
Oosterkadekerk, Op woensdagavond
9 maart om 19.30 u. ds. M. F. van
Binnendijk. Biddag voor gewas en
arbeid. Op zondagmorgen 13 maart
om 9.30 u. ds. H.J.C.C.J. Wilschut uit
Bovensmilde. Op zondagavond 13
maart om 19.00 u. ds. J. den Admirant
uit Hoogeveen.

Donderdagavond 10 maart in Hunebedcentrum te Borger

Lezing IVN Borger-Odoorn door Hans Colpa Mossen,
klein maar fijn!
IVN Borger-Odoorn maakt een nieuwe start na corona. Onze activiteiten hebben twee jaar bijna stilgelegen
maar in 2022 staan weer veel mooie activiteiten op het programma. Kijk maar eens op onze website.
We starten met een lezing over mossen door Hans
Colpa o.a. bekend door het natuurprogramma Roeg
van RTV Drenthe. De lezing vindt plaats op donderdag
10 maart van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Granietzaal
in het Kenniscentrum van het Hunebedcentrum in
Borger (Bronnegerstraat 12). Let op parkeren van auto's
kan bij het kenniscentrum. Dus niet parkeren op de
grote parkeerplaats van het Hunebedcentum aan de
Hunebedstraat. In het donker is het kenniscentrum dan
moeilijk te vinden.
De lezing en excursie zijn gratis, alleen de koffie/thee
wordt inrekening gebracht. Als je de lezing wilt bijwonen
stuur dan even een e-mail aan ac.ivn.bo@gmail.com, dan
weten wij hoeveel koffie we moeten zetten.
Mossen zijn fascinerende plantjes met een rijkdom aan
groeivormen. Velen van ons lopen er langs zonder ze van

dichtbij te bekijken. Maar als je er eens goed naar gaat
kijken zie je pas hoe mooi ze zijn. Met een loep ontdek
je al heel veel en met een microscoop zelfs nog meer.
Een nieuwe wereld gaat voor je open. Tijdens de lezing
maken we kennis met de mossen als onderdeel van het
plantenrijk, proberen we de meest voorkomende mossen
te herkennen en wordt er ingegaan op de levenscyclus,
voortplanting en ecologie van deze miniplantjes.
Voor deelnemers aan de lezing is er op zaterdag 26
maart van 10.00 uur tot 12.00 uur een excursie naar het
stormbos bij Buinen. Tijdens deze excursie gaan we kijken
naar de biotopen waarin de mossen leven. Advies van
Hans: als je een loep hebt, neem die dan mee.
Noteer ook alvast in je agenda: vrijdagavond 8 april
natuurfilm HABITAT: Nationaal park Drentsche Aa van
Henk en Janetta Bos (www.henkbos.net)

Zondag 20 maart is de Tegelhuys MTB-tocht in Gieten
Zondag 20 maart a.s. organiseert de Toerfietsclub Gieten de Tegelhuys MTB-toertocht. Een schitterend
parcours is dan uitgezet d.m.v. linten over de onverharde paden, wegen en single-tracks. Deels over de
bestaande MTB routes en deels door minder bekend terrein. Het parcours is geschikt voor de geoefende
als ook voor de beginnende mountainbiker. Ook veldrijders en rijders op fat bikes zijn van harte welkom. Er
kan gekozen worden uit routes van 35, 55 en, voor het eerst 75 km. Starten kan vanaf half 9 tot half 10 bij de
Kantine van de IJsvereniging aan de Boddeveld in Gieten.
Voorinschrijven kan via fietssport.nl of in de app. Zo
hoef je geen formulieren in te vullen of te wachten
in de rij. Uiteraard kun je ook ter plaatse inschrijven
met of zonder de scan & go pas of app. Ben je nog
geen lid van een NTFU-fietsclub? Overweeg dit dan
eens. Het lidmaatschap kost 35 euro per jaar en levert
een aantal grote voordelen op: Gratis verzekerd tegen
schade en ongevallen tijdens het fietsen in clubverband

of in clubkleding, Stevige korting op clubkleding door
bijdrage van shirt-sponsoren, Gratis deelname aan eigen
toertochten. En last but not least: fietsen in clubverband
is gezellig, competitief en levert veel (nieuwe) contacten
op.
Aanmelden kan op www.tfcgieten.nl
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Gasselternijveen: grenzeloos
verbonden met Oekraïne
Hierbij willen we u oproepen mee te doen aan onze actie voor Oekraïne
met bovenstaand motto. U weet dat wij als dorpscoöperatie voortdurend op
allerlei manieren de onderlinge verbondenheid in ons dorp nastreven en willen
bevorderen. Nu zich op slechts 2000 kilometer afstand in Oekraïne een ongekende
ramp voltrekt, lijkt het ons niet meer dan logisch dat we ook onze verbondenheid
met het Oekraïense volk willen laten blijken.
U kunt op twee manieren meedoen aan de actie:
Iedereen die dat wil en kan, mag één of meerdere hartjes haken, naar het voorbeeld en
beschrijving hieronder. De hartjes worden op kaartjes bevestigd met de tekst: De kaartjes
worden voor € 2,00 per stuk verkocht via het Dorpsloket.
Zo haakt u een hartje: 1e en enige toer: Zet 3 lossen op. Haak in de 1e opzetlosse 3
dubbele stokjes, 3 stokjes, 1 losse, 1 dubbel stokje, 1 losse, 3 stokjes, 3 dubbele stokjes, 2
lossen, 1 halve vaste om het hartje te sluiten. Klaar!! Veel haakplezier!
U kunt ook een geldbedrag storten op de bankrekening van de dorpscoöperatie, die
vervolgens de totale opbrengst van de actie overmaakt naar Giro555 o.v.v. “grenzeloos
verbonden’. De dorpscoöperatie zal zelf ook een substantieel bedrag doneren. Een
deel van de opbrengst van het optreden van het Veenkoloniaal Symfonie Orkest op
zondagmiddag 17 maart a.s. in de Kerk aan de Vaart zal ook naar deze actie gaan!
Het bestellen van de kaartjes met hartjes kan bij het Dorpsloket: info@dorpscoopdebrug.
nl / 06-28359841
Als u geld wilt doneren, dan kan dat op de bankrekening van de dorpscoöperatie:
NL45 RABO 0325 8888 84 o.v.v. Grenzeloos verbonden.
De coördinatie van het haken van de hartjes wordt verzorgd door Carla IJntema
c.ijntema@impulsaaenhunze.nl / 06-46338544
Bij haar kunt u terecht voor vragen en kunt u laten weten dat u (aan)haakt.
Uw haakwerkjes kunt u inleveren bij het Dorpsloket in MFC de Spil.
U kunt maandagavond 7 maart a.s. om 19.00 uur ook naar MFC de Spil komen
om gezellig met elkaar te gaan haken. U moet dan wel zelf een haaknaald en garen
meenemen.
Bestuur dorpscoöperatie de Brug
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Boete vasthouden telefoon in verkeer
verhoogd naar 350 euro
Het kabinet gaat ernstige en gevaarlijke verkeersovertredingen zwaarder
bestraffen en relatief kleine overtredingen in het verkeer juist lager. Daarom werd
per 1 maart 2022 bijvoorbeeld de boete voor het vasthouden en gebruik van de
mobiele telefoon tijdens het autorijden verhoogd naar 350 euro; voor deze datum
bedroeg deze boete 250 euro.
Tegelijkertijd gaan bijvoorbeeld de verkeersboetes omlaag voor te hard rijden op de
snelweg bij de eerste 10 km/u boven de maximum snelheid. Deze snelheidsboetes
worden verlaagd met 15%.

Gemeentebelangen schrikt:
PvdA Borger-Odoorn overweegt
BoerenRockFestival te verbieden
Het was voor de fractie van Gemeentebelangen even flink schrikken tijdens de
raadsvergadering van afgelopen donderdag. In een boeiend debat over de Bajarally die eens in de twee jaar in de gemeente wordt verreden, kwam ter sprake
of de vergunning niet zou moeten worden ingetrokken. In hun motie vroegen
Leefbaar Borger-Odoorn en GroenLinks om te stoppen met de rally. Hier bleef
het echter niet bij.
Tijdens het debat dat hierop volgde, deed de PvdA hier een schepje bovenop. Henk
Zwiep van de PvdA gaf aan te overwegen het jaarlijkse Boerenrockfestival niet meer
toe te willen staan. Een evenement dat, net als het Mega Piraten Festijn, voor veel
van onze jongeren (en oudere jongeren) een jaarlijks moment van ontmoeting is.
Gemeentebelangen was dan ook met stomheid geslagen dat de PvdA overweegt om
dergelijke festivals niet meer toe te staan in de gemeente.
Voor Gemeentebelangen is het van belang dat evenementen die voor zowel onze
inwoners als toeristen interessant zijn en de diversiteit van de gemeente laten zien hun
plek hebben in Borger-Odoorn. We zien wel dat we samen met festivalorganisatoren
moeten kijken naar hoe we richting de toekomst evenementen kunnen verduurzamen
en toegankelijker kunnen maken, maar vanuit die gedachte willen we juist kijken hoe we
bijvoorbeeld het Boerenrockfestival voor Borger-Odoorn kunnen behouden, in plaats
van te verbieden, zoals de PvdA bepleitte.

De redactie van Week in Week uit heeft wederhoor gevraagd en gekregen
van de PvdA Borger-Odoorn

REACTIE PVDA BORGER-ODOORN OP BOVENSTAAND ARTIKEL

PvdA voorstander Boerenrock
en MegaPiratenFestijn, verhaal
Gemeentebelangen volstrekt onjuist

Oproep aan de politiek om van hun eigen verhaal
uit te gaan in plaats van afgeven op een ander
De PvdA in Borger-Odoorn heeft met grote verbazing kennis genomen van het
artikel waarin Gemeentebelangen spreekt over een standpunt die de PvdA zou
hebben. Het verhaal van Gemeentebelangen is volstrekt onjuist.
De PvdA in Borger-Odoorn is blij met Boerenrock en het MegaPiratenFestijn. Het
is nota bene onze eigen lijsttrekker Peter Zwiers die ervoor heeft gezorgd, na jaren
hard werken, dat de Piratencultuur Cultureel Erfgoed is geworden in Nederland. Het
is dan ook volstrekt onlogisch en onwaar dat de PvdA tegenstander zou zijn van het
MegaPiratenFestijn. Het MegaPiratenFestijn hoort en past in onze gemeente.
Datzelfde geldt voor het Boerenrockfestival. De PvdA vindt dit een mooi festival,
georganiseerd door lokale inwoners en bezocht door vele inwoners, jong en oud, uit
onze gemeente. Veel mensen ervaren hier plezier aan en dat is zeker in deze tijd zeer
waardevol.
Het enige waar de PvdA aandacht voor heeft gevraagd is de milieubelasting van een
dergelijk evenement. Graag onderzoeken we samen met de organisatie hoe we dit
gezamenlijk kunnen verbeteren. Boerenrock kan daarbij op de steun van de PvdA
rekenen om hiermee aan de slag te gaan. Van verbieden is totaal geen sprake.
Lijsttrekker Peter Zwiers introduceerde een aantal jaren geleden, samen met andere jonge
politici, het initiatief ‘Positieve Politiek’. Het is politiek waarbij partijen uitgaan van hun
eigen kracht en niet steeds afgeven op anderen en zich vooral houden aan de feiten. De
PvdA roept alle partijen op om op deze manier politiek te bedrijven. Dat komt onze
inwoners ten goede, van afgeven op elkaar wordt niemand beter.
Kortom, de PvdA is voorstander van Boerenrock en het Megapiratenfestijn. Dit soort
onjuiste politiek hoort in Borger-Odoorn niet thuis.
Om het voor iedereen leuk te houden, houdt de PvdA een winactie. Er zijn voor zowel
het Mega Piraten Festijn als Boerenrock 2 kaarten te winnen op de Facebookpagina van
de PvdA Borger-Odoorn. Mooi dat het weer kan!
Team PvdA Borger-Odoorn
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Kees Dekkinga Fonds organiseerde de Snerttocht door
de bossen van Exloo
Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957
E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Aanmelding
vrijwilligerswaardering
2021 geopend!

Afgelopen zaterdag werd in Exloo de Snerttocht
gehouden: een wandeltocht over vijf of acht kilometer
door de bossen. De organisatie was in handen van
het Kees Dekkinga Fonds: een sociaal fonds dat
mensen in de gemeente Borger-Odoorn die voor een
noodzakelijke uitgave staan helpt. Deze mensen zijn niet
in staat dergelijke uitgaven zelf te betalen. Het fonds
is vernoemd naar het oud-PvdA-raadslid voor de PvdA,
Kees Dekkinga.
De naam van de wandeltocht was niet zomaar gekozen,
want alle dertig deelnemers konden na afloop een kop snert
krijgen. Start en finish was bij het gebouw van scouting
De Hunze Hikers in Exloo. De deelnemers genoten van de

Als dank en waardering voor alle inzet worden de
vrijwilligers in de gemeente Borger-Odoorn jaarlijks
in het zonnetje gezet. In verband met de huidige
maatregelen rondom COVID-19 vindt de uitreiking
van de waardering over het jaar 2021 plaats zo rond
september 2022. Nadere berichtgeving hierover
volgt op een later moment. Net als in 2021 zullen de
inlevermaanden oktober
en november 2022 zijn.
We vragen organisaties
en verenigingen hun
vrijwilligers aan te melden
vóór 20 maart 2022. Dit
kan op de website van het
Vrijwilligers Informatie
Punt: www.vrijwilligerswerkborger-odoorn.nl. Voor hulp bij
het aanmelden en/of vragen naar aanleiding van dit bericht
kan contact worden gezocht met Renee Schnakenberg,
coördinator Vrijwilligers Informatie Punt (VIP!):
0591 - 58 55 54.
Via e-mail houden wij jullie daarna verder op de hoogte.

mooie routes en de soep na afloop en waren blij dat ze een
bijdrage hebben kunnen leveren aan het Kees Dekkinga
Fonds.
Niet alleen deelnemers uit Exloo deden eraan mee, ook uit
Nieuw-Buinen en andere plaatsen uit de regio. Een van de
deelnemers sprak van een prachtige wandelroute met mooi
weer en heerlijke snert. Een ander had het over het goede
doel en gaf aan blij te zijn dat mensen die er financieel
minder goed voor staan mede door de opbrengst van de
wandeltocht kunnen worden geholpen. (Week in Week uit /
Gerry Grave)

Eerste bibliotheek in Drenthe

Bibliotheek Gieten ontvangt deze week ‘gouden’
duurzaamheidscertificaat
Deze week ontvangt Bibliotheek Gieten als eerste bibliotheek in Drenthe
het gouden certificaat ‘Duurzaam Gastvrij’. De Stichting Keurmerk Milieu,
Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) heeft de bibliotheek gekeurd. Daaruit is
gebleken dat Bibliotheek Gieten duurzaamheid belangrijk vindt en hierin
verder gaat dan de normale wet- en regelgeving vereist. In de bibliotheek
blijkt dat bijvoorbeeld uit maatschappelijke betrokkenheid en duurzaam
gedrag.
Maatschappelijke betrokkenheid en
duurzaam gedrag
Sinds begin vorig jaar is de bibliotheek
bezig geweest met het behalen van
dit keurmerk voor de bibliotheek in
Gieten. Na een keuring is gebleken dat
Bibliotheek Gieten als eerste bibliotheek
in Drenthe voldoet aan de gestelde eisen
voor het gouden niveau.
Het certificaat staat voor meer dan
duurzaam gedrag: ook maatschappelijke
betrokkenheid is een criterium. Die
maatschappelijke betrokkenheid blijkt
uit projecten zoals Klik & Tik en
Letter voor Letter. Deze zijn gericht
op het meedoen in de maatschappij
en bestrijden van laaggeletterdheid.
Daarnaast heeft de bibliotheek een
samenwerking met Staatsbosbeheer en
het Drents landschap in Gieten. Verder
wordt afval in Gieten gescheiden, is de

bibliotheek energiezuinig ingericht met
led-lampen, wordt er een ecologische
tuin aangelegd en zijn veel meubels
gemaakt van hergebruikte materialen.
Overhandiging schildje
Voor het behalen van het gouden niveau
ontvangt de bibliotheek een duurzaam
schildje met het keurmerk ‘Duurzaam
Gastvrij’. Directeur Erik van Dijk van
KMVK overhandigt dit op 9 maart
aan Annelies Bakelaar, directeur van
Biblionet Drenthe, in de bibliotheek
van Gieten. Annelies Bakelaar geeft aan
dat duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen steeds
meer in het DNA van de bibliotheken
gaat zitten: ‘Wij vinden het als
maatschappelijke organisatie
vanzelfsprekend dat we dagelijks
invulling geven aan een duurzame
leefomgeving. En het blijkt dat dit heel

goed samen kan gaan met gastvrijheid!
Wij zijn daarom trots op het behalen
van dit duurzaamheidscertificaat in
Bibliotheek Gieten.’
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Inleveren kan aan de Hoofdstraat 66 in Gasselternijveen

In Gasselternijveen kunnen mensen dierbenodigdheden
voor Oekraïne inleveren
Vanwege de oorlog in Oekraïne
zijn er her en der heel wat
inzamelingsacties. Dan gaat het
voornamelijk om voedsel en kleding.
In eerste instantie zal niet zo gauw
aan dierbenodigdheden worden
gedacht, maar dat deed en doet
Anne-Mies Rosenthal (foto) uit
Gasselternijveen wél; bij haar op de
oprit staan ‘kooien’ waarin mensen
alles voor dieren in het getroffen
land kunnen leggen zodat de dieren
aldaar er iets aan hebben.
Het leek Rosenthal goed dit te gaan
doen. Ze heeft zelf een praktijk voor
acupunctuur en chiropractie voor
dieren aan de Hoofdstraat 66 in
Gasselternijveen en is eigenlijk een
soort ‘uitgebreide dierenarts’. “Ook in
Oekraïne zijn natuurlijk veel dieren en
door de oorlog kan ik me voorstellen
dat ze niet de benodigde hoeveelheden
voedsel krijgen om maar eens iets te
noemen. Maar niet alleen diervoeders
zijn wenselijk, er is zoveel meer: een
lekkere warme deken, een kattenbak,
een hondenmand, noem het maar op.

Ook in Odoorn zet men
zich in voor Oekraïne
Marleen Kirchoff en Janine Meijering van woonwinkel
MK Objecten maken vredeskransen, terwijl Liz Steenge
met haar dochters armbandjes maakt om te verkopen.
De opbrengst hiervan gaat naar giro 555.
Namens de buurtpraktijken zorgen we
eveneens voor medicijnen. Alle hulp is
welkom.”
Elke dag is het mogelijk uw
dierartikelen aan de Hoofdstraat 66
in Gasselternijveen langs te brengen.
Op donderdag 17 maart a.s. zal Marco

de Regt uit Stadskanaal met zijn truck
naar Polen gaan om alles er naartoe te
brengen. Wie goederen en voedsel wil
geven kan dat bij Marco de Regt aan de
Steenhouwer 19a Stadskanaal doen (tel.
06 – 27 04 02 92). (Week in Week uit /
Gerry Grave)

Afgeschreven boeken en tijdschriften van Bibliotheek
Odoorn in de verkoop
Maandag 14 maart start weer de verkoop van afgeschreven boeken en
tijdschriften in de bibliotheek Odoorn. De verkoop in Odoorn start eerder
dan die in de overige bibliotheken in de gemeente vanwege de aanstaande
verhuizing van de bibliotheek. Meer informatie over de verhuizing volgt
binnenkort.
Afgeschreven bibliotheekboeken zijn
erg handig voor op vakantie of bv
een voorraadje kinderboeken voor

de logerende kleinkinderen. Dus doe
hiermee uw voordeel. De boeken
worden afgeschreven omdat ze of

Expositie in de Ieme natuurvoeding
te Borger
Vanaf 1 maart 2022 exposeert Eefje
Lensen- Buurma met schilderijen
in natuurvoedingswinkel de Ieme
in Borger. Haar werk is realistisch.
Haar inspiratiebronnen zijn vooral
natuur en landschappen.
Eefje is geboren en getogen in het
mooie Westerwolde. Watergebieden
van Drentse riviertjes en diverse
landschappen zijn boeiend om op
het doek vast te leggen. Ze heeft van
allerlei (bekende) mensen les gehad en
leert nog steeds bij. De laatste jaren is
er meer tijd om ook thuis in het eigen
atelier te schilderen, met name in de
wintermaanden. Want naast schilderen
is tuinieren ook haar hobby.

Dus bent u in
Borger, stap
dan even bij de
Ieme aan de
Hoofdstraat
61a binnen
om een kijkje te nemen. Dit kan tijdens
de openingsuren, welke u op www.
ieme.nu kunt vinden. Vanaf begin
april zal er opnieuw werk van haar in
het gemeentehuis in Exloo hangen,
samen met werk van andere leden van
het Kunst Collectief Borger-Odoorn.
Vanaf eind mei exposeert ze in de
kunstenaarsherberg in Zweeloo samen
met de schildersgroep uit Exloo.
Voor meer informatie zie de website
www.deklaprooscreatief.nl

lange tijd niet meer uitgeleend zijn of
vervangen zijn door een nieuwe druk
of versleten zijn of te oud zijn enz.
De verkoop is voor iedereen, dus ook
als u geen lid bent van de bibliotheek
bent u van harte welkom. Voor de
adresgegevens en openingstijden zie
www.bibliotheekodoorn.nl

IJS 0,PR .90
27
€

OPEL GRANDLAND X 1.2 Turbo
Innovation Navi/clima/18”LM /
cruise/camera
Juni 2020 - Rood metallic - Half
leder - Benzine - Handgeschakeld
36.595 km - Nieuwprijs: €38.980,-

IJS 9,PR .99
21
€

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,-

IJS 0,PR .70
18
€

OPEL ASTRA Sports Tourer
1.4 Turbo 120 Jaar Ed. navi/
clima/17”LM /cruise/trekhaak
Mei 2019 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
45.223 km - Nieuwprijs: €32.720,-

IJS 0,PR .90
16
€

OPEL CORSA 1.2 GS Line navi/
airco/16”LM /camera/pdc/cruise
December 2020 - Rood metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
47.961 km
Nieuwprijs: €25.540,-

IJS 9,PR .89
21
€

NISSAN QASHQAI 1.2 Business
Ed. navi/clima/panodak /17”LM/
cruise/trekhaak
Juni 2018 - Wit metallic - Half leder
Benzine - Handgeschaked - 43.801
km - Nieuwprijs: €32.350,-

DE SHOWROOM
IS WEER OPEN

VAN 09.00 TOT 18.00 UUR!
WILT U LIEVER EEN AFSPRAAK?
BEL OF MAIL NAAR:
TELEFOON: 0599 - 23 44 57
MOBIEL: 06 - 12 29 33 03
MAIL: VERKOOP@AUTOCENTRUMBORGER.NL

WIJ DOEN ONDERHOUD
AAN ALLE MERKEN & TYPE
AUTO’S & CAMPERS!
IJS 0,PR .90
20
€

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,-

IJS 0,PR .90
19
€

OPEL CORSA 1.2 Automaat GS
Line navi/airco /16”LM/camera
Augustus 2020 - Grijs metallic - Stof
Benzine - Automaat - 39.970 km
Nieuwprijs: €27.640,-

IJS 0,PR .70
37
€

BMW X1 sDrive20i Automaat
Orange Edition III navi/leder
/18”LM/Panodak/Clima
Mei 2019 - Zilver metallic
Leder - Benzine - Automaat
45.863 km - Nieuwprijs: €55.880,-

,IJS 9
00
PR .99
1
38
1
€

FORD1-serie
BMW
FIESTA- 118i
1.0 EcoBoost
Automaat
STHigh navi/clima/17”LM
Line
Exec. navi/leder/17”LM
/cruise/
/
clima/camera
sportpakket
Juli 2020 - Zwart metallic - Leder
Benzine
Stof
- Benzine
- Automaat
- Handgeschakeld
- 33.297 km
Nieuwprijs:
13.213
km - €43.220,Nieuwprijs: €24.550,-

IJS 9,PR .99
18
€

KIA STONIC 1.0 T-GDi ComfortPlusLine Navigator /cruise/17”LM/
camer - 88kW (120PK) - Januari
2019 - Zwart metallic - Benzine Handgeschakeld - Stof - 34.254 km
Nieuwprijs: €24.220,-

IJS 0,PR .90
23
€

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

IJS 0,PR .90
32
€

OPEL GRANDLAND X 1.2 Turbo
Buss Elegance navi/clima /cruise/
pdc - Januari 2021 - Wit
Stof - Benzine - Automaat
17.077 km - Nieuwprijs: €39.980,-

IJS 9,PR .99
30
€

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,-

IJS 9,PR .99
15
€

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

IJS 0,PR .70
20
€

KIA STONIC 1.0 T-GDi DynamicLine navi/airco/17”LM /camera/roofrailcruise - Januari 2020 - Grijs/
oranje - Stof - Benzine - Handgeschakeld - 34.908 km
Nieuwprijs: €25.220,-

IJS 0,PR .90
23
€

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,-
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Filmavond van de Bibliotheek Odoorn

D66 steunt onderwijsvisie gemeente

Op dinsdagavond 22 maart organiseert de Bibliotheek Odoorn in Boshof 5 een
filmavond met de film ‘The farewell’ met na afloop mogelijkheid tot napraten.

De schoolbesturen in de gemeente Borger-Odoorn hebben samen hun visie bepaald
over de toekomstige huisvesting van de scholen. Dat was een wens van de gemeente,
omdat er dit jaar een plan moet komen dat bepaalt wat er de komende jaren met de
schoolgebouwen moet gebeuren. De vier schoolbesturen, OPO (openbaar), CKC
(protestants-christelijk), Primenius (katholiek) en Esdal (voortgezet onderwijs)
hebben hun visie met de gemeente gedeeld en de gemeenteraad heeft hier onlangs
van harte mee ingestemd. Ze willen dat de toekomstige scholen er zo uitzien dat de
ontwikkeling van kinderen centraal staat.

Tweede lange speelfilm van Lulu Wang met
komiek-rapper-actrice Awkwafina in haar
eerste hoofdrol. Het verhaal is gebaseerd
op ervaringen van Wang, die als zesjarig
meisje met haar ouders van China naar de VS
emigreerde.
De dertigjarige aspirant-schrijver Billi Wang
heeft een sterke band met haar oma (Zhao
Shu-zhen) in Changgun. Wanneer de familie
erachter komt dat oma terminale longkanker
heeft, besluiten ze haar – volgens Chinese
traditie – niet in te lichten.
In plaats daarvan reist de hele familie naar
China voor de bruiloft van een neef, die
vervroegd wordt en verplaatst van Japan naar
China. Billi gaat met tegenzin mee en heeft
moeite met de leugen.

De recensenten geven 4 sterren. VPRO
Cinema (vpro.nl): ‘(…) Hartverwarmend
familieportret vol grappige en ontroerende
bespiegelingen over west versus oost,
jong versus oud en opgroeien tussen twee
culturen.‘ Ab Zagt (Algemeen Dagblad 2011-’19): ‘(…) is ondanks het thema, gelukkig
geen loodzware film geworden. Er worden
grappen gemaakt, niet in het minst door het
kordate optreden van oma die zich niet laat
ringeloren. (…). Awkwafina won de Golden
globe voor Beste actrice.
Aanvang 19.30 uur, Entree € 7,50 voor leden
(8,50 voor niet-leden) incl. koffie/thee.
De film wordt niet gedraaid in de bibliotheek
maar in Boshof 5, vanwege de iets grotere
ruimte. Graag van tevoren aanmelden bij de
bibliotheek info@bibliotheekodoorn.nl of
telefonisch 088 – 01 28 235.

In de stenen? Aan de Hunebed Highway!
Na ruim 1,5 jaar in Gasselte te hebben verbleven, vestigt Poelman Tuintotaal zich
definitief in Gieten. Per 1 maart is het bedrijf gevestigd aan de Hoevenkamp 17, op
een goed bereikbare ruime locatie langs de N34. Hoewel de bouw van het pand nog
niet geheel is afgerond, is op de buitenterreinen een showtuin ingericht die iedere
zaterdag geopend is.
Al ruim 10 jaar is Poelman Tuintotaal een
begrip ‘in het buiten’, van grondverzet en
bestrating tot tuinhout. Tijd om het lustrum
te vieren was er nog niet. Dat wordt bewust
uitgesteld, om pand en showtuinen verder in
gereedheid te brengen en daaraan aandacht
te besteden tijdens de officiële opening. Van
locatie in Gieten, op een steenworp afstand
van waar nu nieuw wordt gebouwd, verhuisde
Poelman Tuintotaal zo’n 1,5 jaar geleden
naar Gasselte. Plannen voor nieuwbouw in
Gieten lagen er op dat moment al, maar in
afwachting van procedures en bouw was
tijdelijk huisvesten in Gasselte een functionele
oplossing.

Met een grotere showtuin en een ruimer
assortiment speelt Poelman Tuintotaal in
Gieten voortaan nóg beter in op de behoefte
van de klant. Niet alleen bestrating maar
ook tuinhout, schuttingen, tuinverlichting
en kunstgras worden er getoond. ‘Natuurlijk
kan niet alles uit het assortiment worden
gedemonstreerd. Maar wat er niet is, kan
worden besteld bij de topmerken waarvan
wij dealer zijn zoals MBI, Tuindeco,
Gardenlux, Kijlstra, StoneBase en LightPro.’
geven de broers Erwin en Harm-Jan
Poelman aan. Bij de heren Poelman staat
een goede prijskwaliteitverhouding altijd
voorop, gevolgd door betaalbare kwaliteit
tuinmaterialen voor iedere portemonnee. De
naam zegt het al; Poelman is totaal in tuinen.

Gemeentebelangen heeft groot hart
voor de boer
Verslag Verkiezingsbijeenkomst LTO-Noord
d.d. 1 maart 2022 in het
‘t Wapen van Exloo.
Thema: “Hoe ziet de
landbouw in BorgerOdoorn eruit in 2030”
In het gezellige
etablissement ‘’t Wapen van
Exloo’ in Exloo mochten
de politieke partijen van de
gemeente Borger-Odoorn
hun visie geven over de
vraag hoe de landbouw in onze gemeente
er in 2030 uit zal zien. Onder het genot van
een hapje en een drankje en een ontspannen
sfeer zijn veel onderwerpen en belangrijke
speerpunten de revue gepasseerd.
De boerenbedrijven zijn in onze (landbouw)
gemeente een belangrijke drager voor de
economie en daarnaast van groot cultureel
historische waarde. Iets om als gemeenschap
trots op te zijn!
Gemeentebelangen vindt een goede
en uitvoerbare landbouwvisie dusdanig
belangrijk dat ze dit samen met de boeren wil
oppakken. Immers, de deskundigen zijn de
boeren zelf!
Wat ons betreft wordt de landbouwvisie een
‘levendig document’ , met als thema ‘wij

Natuurlijk moet dat duurzame in gebouwen
zijn, in een gezonde omgeving – binnen
en buiten – die ook uitnodigt tot sport en
spel. Wanneer dat mogelijk is proberen de
scholen zich te ontwikkelen tot kindcentra,
waar de kinderen terecht kunnen van 7 tot
19 uur en dan afwisselend spelend leren en
lerend spelen. Ook voor kinderen die het wat
moeilijker hebben is er plek op deze scholen
en iedereen zet zich in om achterstanden te
voorkomen.
Met deze visie wordt dit jaar het plan voor
de toekomstige huisvesting van de scholen
gemaakt. Deze visie sluit naadloos aan bij de
visie van de fractie van D66 Borger-Odoorn
aldus raadslid Martin Hoogerkamp die zich
de afgelopen bestuursperiode volop heeft
ingezet volop heeft ingezet het (primaire)
onderwijs in onze gemeente.
De gemeente gaat met de schoolbesturen
bepalen wanneer welke school aan de beurt
is voor renovatie of mogelijke nieuwbouw.
Omdat er veel scholen al minstens 50 jaar
oud zijn, wordt dat nog wel een puzzel.

Maar D66-wethouder Albert Trip is
optimistisch dat we eruit gaan komen: “We
hebben elkaar al goed leren kennen toen we
de onderwijsvisie hebben opgesteld. Iedereen
begrijpt ook dat niet alles tegelijk kan en
tegelijkertijd snappen we elkaars wensen. Met
het plan dat nu gemaakt gaat worden, zetten
we een heel belangrijke stap naar nog beter
onderwijs in Borger-Odoorn.”
Mocht jij ook je bijdrage willen leveren aan
de gemeentepolitiek bij D66, maak dat dan
kenbaar! Je mag altijd aansluiten, meeluisteren
en meedoen. Wees welkom.
Bent u geïnteresseerd in onze idealen
voor Borger-Odoorn kijkt u dan op
www.d66borger-odoorn.nl voor ons
verkiezingsprogramma; mail of bel met
Martin Hoogerkamp (Raadslid D66)
via martinhoogerkamp@gmail.com /
0652490487 of neem contact op John
Goeree, lijsttrekker van D66 Borger-Odoorn
via john@johnendiane.nl / 0646900717.

PvdA Borger-Odoorn regelt vervoer naar
en van stembureau
Heeft u geen passend vervoer op 14, 15 of 16 maart naar het stembureau ?
De PvdA brengt u van deur tot deur, zo
nodig helpen we u verder in het stembureau
als u slecht ter been bent.

Natuurlijk doen we dat neutraal, we dringen u
geen stemadvies op.
U kunt zich aanmelden bij Simone van Dijk,
telefoon 0599 23 59 86.

“Niks verdubbeling N34” vindt GroenLinks
Niks verdubbeling, ook niet gedeeltelijk, van de N34, dat blijft GroenLinks vinden.
Donderdag 3 maart j.l. stond dit onderwerp weer eens op de agenda, nu in het
lijsttrekkersdebat van RTV Drenthe. En ja hoor, de gebruikelijke stellingen werden
weer betrokken en de gebruikelijke argumenten gehoord. “Verdubbelen”, riep
bijvoorbeeld de vroem-vroem partij VVD: “dat is beter voor de veiligheid”. Neen,
riepen een paar andere meest kleinere partijen. Zullen we als GroenLinks alle zin en
onzin nog eens op een rijtje zetten?

werken samen met de boeren, de boeren
werken samen met ons.’
Wij hebben daarom tijdens de presentatie
het voorstel gedaan een commissie in te
stellen met daarin plaats voor boeren. Dit
voorstel van gemeentebelangen is omarmd
en een aantal boeren heeft zich dezelfde
avond aangemeld. Mooi is daarbij dat er
aanmeldingen zijn vanuit het veen- en
zandgebied en tevens vanuit landbouw- en
veeteeltsector.
Gemeentebelangen gaat direct in de nieuwe
raadsperiode 2022-2026 een motie indienen
met als titel ‘Commissie de trotse Boer in
Borger-Odoorn’. Tevens zetten we in op
meer gespecialiseerde ambtenaren voor deze
sector.
Gemeentebelangen kiest niet voor extra
regels bovenop de bestaande en aankomende
landelijke regels. Wij kiezen voor boeren
die met plezier blijven ondernemen en daar
in 2030 ook nog een mooie boterham aan
overhouden.

Ja, wij zijn blij dat een aantal gevaarlijke
gelijkvloerse kruisingen is aangepakt.
En het zal een hele verbetering geven
voor doorstroming van het verkeer als de
rotonde bij Gieten eveneens ongelijkvloers
wordt. Maar dan moet het ook klaar zijn,
vinden we. Verdere verbreding goed voor
de veiligheid? Een onzinargument. De
vlakbij gelegen N33 heeft na verdubbeling
geen enkele vermindering van ongevallen
laten zien. Trouwens, als dit waar zou zijn
zou Nederland met al zijn asfalt 1 groot
paradijs qua veiligheid zijn. En een betere
doorstroming? Kul, lekker harder doorrijden
zal men bedoelen; dit gepaard gaand met
gevaarlijke inhaalacties op de verdubbelde
wegstukken.

gehad over de onacceptabele toename van
geluidsoverlast bij verbreding!

Tot slot: is er een noodzaak om verder
met de N34 aan de gang te gaan? Wat ons
betreft niet. Grotere veiligheid? Zeker: maak
over de hele route een inhaalverbod en een
snelheidsbeperking tot 80 km per uur. En
vraagt de meerderheid van de weggebruikers
eigenlijk wel om aanpassing? Wij merken dat
niet, zeker niet nu er sinds corona door velen
hybride gewerkt wordt. En als je dan naar
goede, veilige en snelle verbindingen tussen
En GroenLinks zou geen GroenLinks zijn als noord en zuid vice versa wilt komen, kijk dan
we ook niet om milieuredenen tegen partiële vooral ook naar het totale vervoersplaatje.
verdubbeling zouden zijn. Bij de ongetwijfeld Houd bijvoorbeeld rekening met een nieuwe
hogere gemiddelde snelheid krijgen we
treinverbinding, de Nedersaksenlijn, voor
immers te maken met onder meer een hogere goederenvervoer.
stikstofuitstoot. En dat alles zeer dicht bij
gevoelige natuurgebieden als bijvoorbeeld
Pieter de Groot. 06.13750704
het Natura 2000 gebied Drouwenerzand.
Metze Geertsma. 06.51514186
Bovendien zou al die hogere uitstoot wel
Peter Zoeteman. 06.52091499
eens remmend kunnen werken op onze
voorgenomen inhaalslag op het gebied
Lees ons programma op:
van woningbouw! Dat willen we toch ook
borgerodoorn.groenlinks.nl
niet? En dan hebben we het nog niet eens
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Verkiezingsdebat
RTV Borger-Odoorn
rechtstreeks vanuit het
gemeentehuis in Exloo
Op vrijdag 11 maart a.s. organiseert RTV BorgerOdoorn een debatavond met alle lijsttrekkers van aan de
gemeenteraadsverkiezingen deelnemende partijen. Deze
vindt plaats in het gemeentehuis te Exloo en begint om
19.00 uur en zal naar verwachting tegen 21.00 uur afgerond
zijn. De deelnemers zullen met elkaar in debat gaan over
een achttal stellingen, die pas op de avond zelf bekend
worden gemaakt.
In verband met de toch nog behoudende opstelling ten aanzien
van Corona is het niet de bedoeling om met veel personen in
het gemeentehuis te komen. Daarom is er voor belangstellenden
deze avond live te volgen op RTV Borger-Odoorn via de
bekende radiokanalen: Ether 106.0 MHz en digitaal Ziggo-kanaal
917. Daarnaast is de uitzending live, inclusief video, te volgen via
de website van RTV Borger-Odoorn (www.rtvborgerodoorn.nl).
Tijdens de verkiezingen, die, zoals bekend op 14, 15 en 16
maart worden gehouden, kunnen de inwoners de leden van hun
gemeenteraad kiezen. RTV Borger-Odoorn hoopt met deze
debatavond een bijdrage te leveren aan een grotere bekendheid
van de standpunten van de diverse partijen, maar ook aan
opkomstbevordering.

RTV Borger-Odoorn in actie
voor Oekraïne
Deze week komt RTV Borger-Odoorn in actie voor de
oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Op zaterdag 12 maart
tussen 16:00 en 20:00 gaan wij radio maken over de
initiatieven om noodhulp te bieden aan de inwoners van
Oekraïne. Tijdens de uitzending kunnen mensen ook geld
doneren via onze website
www.rtvborgerodoorn.nl.
Giro 555
De oorlog in Oekraïne duurt helaas nog steeds onverminderd
voort en inwoners van het land kunnen alle hulp goed gebruiken.
Daarom gaat het team van RTV Borger-Odoorn op zaterdag
12 maart van 16:00 tot 20:00 bij het Hunebed City in Borger
aandacht geven aan de vreselijke gebeurtenissen in Oekraïne.
Tijdens deze radio-uitzending willen wij graag geld inzamelen
voor Giro 555 en aandacht geven aan de initiatieven uit de
gemeente Borger-Odoorn.
De gasten
De radio-uitzending in een notendop: de bedoeling is dat er
gasten uit Borger-Odoorn aan het woord komen, die initiatieven
hebben bedacht voor de oorlogsslachtoffers uit Oekraïne.
Daarnaast worden er gasten uitgenodigd, die iets kunnen
vertellen over hoe de situatie op dat moment is in Oekraïne.
Tot slot kunnen de luisteraars tijdens de uitzending hun steentje
bijdragen aan het goede doel door een plaat aan te vragen voor
geld.
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Het was een mooie dag om te reizen
Leef vandaag,
morgen kan alles anders zijn

Hendrikus Harm Weggen
Henk
* 23 augustus 1940

Daar het niet mogelijk is om u allen persoonlijk te
bedanken voor de steun en belangstelling na het
overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma en overoma

Anna Huiting-Slik
Betuigen wij hiermee onze oprechte dank.
Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost.

† 24 februari 2022

echtgenoot van J. weggen Hosting

Kinderen en kleinkinderen
Borger, maart 2022

Gieneke en Henri		
		Jens
		Lisa
Hannie en Dan
		Koen
		Imke
Jon en Dorien
		Bjorn
		Fabio
De crematie heeft inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
J. Weggen-Hosting,
Laskowskilaan 12, 7873 AH Odoorn

Geschrokken maar met mooie herinneringen
hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen
van onze dierbare zwager en oom.
		

Henk H. Weggen
Odoorn, 24-02-2022
		
Margie en Geert
		Roelie
		
Neven en nichten

Familieberichten kunt u inleveren tot maandagmiddag
14.00 uur bij de Bruna in Borger.
De Bruna is maandag om 13.00 uur geopend.

Na een afnemende gezondheid is uit ons
midden weggenomen de heer

Ko Ensing
Wij wensen de kinderen en familie
veel sterkte toe met dit verlies.
Bewoners Buunerheerd
Nieuw-Buinen, 2 maart 2022

Familieberichten kunt u inleveren tot maandagmiddag
14.00 uur bij de Bruna in Borger.
De Bruna is maandag om 13.00 uur geopend.

De gemeente informeert:

Gemeenteraadsverkiezingen
2022
Alles over het stemmen
Op woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Deze
keer kunt u ook al eerder uw stem
uitbrengen: vier stembureaus zijn ook
al op maandag 14 en dinsdag 15 maart
open
Wie mag stemmen?

U mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen als u:
▶ op 16 maart 2022 achttien jaar
of ouder bent
▶ niet bent uitgesloten van het kiesrecht.
Wanneer kan ik stemmen?

Op 14, 15 of 16 maart tussen
7.30 en 21.00 uur.
Waar kan ik stemmen?

U kunt zelf kiezen bij welk stembureau in
de gemeente Borger-Odoorn u stemt.
Maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022

• Borger: sporthal De Koel, Molenstraat 3
• Nieuw-Buinen: voetbalvereniging
Nieuw-Buinen, Zuiderdiep 156
• Odoorn: De Oringer Marke,
Hoofdstraat 9
• Valthermond: MFA ’t Brughuus,
Vrijheidslaan 11
Woensdag 16 maart 2022

• 1e Exloërmond: buurthuis De Badde,
1e Exloërmond 56j
• 2e Exloërmond: Odeon Cultuurhuis,
Zuiderdiep 123-124
• 2e Exloërmond: Hunsowhal,
Zuiderdiep 33
• Borger: ontmoetingscentrum 't Anker,
Hoofdstraat 9
• Borger: sporthal De Koel, Molenstraat 3
• Borger: cultuurpodium VanSlag,
Hoofdstraat 34

• Buinen: hotel Hartlief, Hoofdstraat 83
• Buinerveen: dorpshuis De Viersprong,
Hoofdstraat 1
• Drouwen: dorpshuis Meester
Hekmanhoes, Schoolstraat 10a
• Drouwenermond: dorpshuis Assekolke,
Zuiderdiep 37
• Drouwenerveen: dorpshuis Het Vertier,
Hoofdstraat 16a
• Ees: Eeserhof, Dorpsstraat 2
• Exloo: gemeentehuis, Hoofdstraat 50
• Klijndijk: dorpshuis Oes Hokkie,
Wanstraat 7
• Nieuw-Buinen: verenigingsgebouw In
Het Tussendiep, Kerklaan 2
• Nieuw-Buinen: voetbalvereniging
Nieuw-Buinen, Zuiderdiep 156
• Odoorn: De Oringer Marke,
Hoofdstraat 9
• Odoornerveen: dorpshuis, Zuidzijde 16c
• Valthe: Ons Dorpshuis, Hoofdstraat 54
• Valthermond: MFA 't Brughuus,
Vrijheidslaan 11
• Valthermond: Akkervarken,
Noorderdiep 592
• Westdorp: dorpshuis WestdorpEllertshaar, Borgerderstraat 2a
Bijzondere stembureaus

(alleen toegankelijk voor bewoners en het
personeel woonachtig binnen de gemeente
Borger-Odoorn):
• Borger: Borgerhof, Grote Brink 2
• Odoorn: De Paasbergen, Paasbergen 1
Moet ik nog rekening houden
met coronamaatregelen?

Voor bezoekers aan het stembureau gelden
in principe geen coronamaatregelen meer.
Wij verzoeken u wel gepaste afstand te
bewaren. Voor wie toch nog voorzichtig wil
zijn, hebben wij mondkapjes en desinfectiegel beschikbaar.

StemWijzer:
welke partij past bij u?
Weet u nog niet op wie u gaat stemmen? Of wilt
u eerst meer weten over de onderwerpen die
in onze gemeente spelen, en hoe de politieke
partijen daarover denken? Doe dan onze
StemWijzer op borger-odoorn.stemwijzer.nl. Hier
kunt u 30 stellingen beantwoorden met ‘eens’,
‘oneens’ of ‘geen van beide’. De stellingen gaan
over bijvoorbeeld duurzame energie, wonen en
veiligheid. De StemWijzer vergelijkt vervolgens
met welke partijen u de meeste overeenkomsten
hebt. U kunt ook de toelichting van de partijen
bij hun standpunten lezen. Op die manier kunt u
beter bepalen welke partij het best bij u past.

Op wie kan ik stemmen?

Op de kandidatenlijst (die is thuisbezorgd)
staan alle deelnemende politieke partijen
met hun kandidaten waarop u kunt stemmen. Dit overzicht kunt u ook bekijken op
www.borger-odoorn.nl/verkiezingen.
Wat heb ik nodig om te stemmen?

▶ uw stempas
▶ uw identiteitsbewijs (paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs)

Uw stempas hebt u per post ontvangen als
u op 31 januari 2022 in de Basisregistratie
Personen van de gemeente Borger-Odoorn
stond ingeschreven.
Stempas kwijt of beschadigd?

Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dat kan via www.borger-odoorn.
nl/verkiezingen of aan de balie van het gemeentehuis (op afspraak) tot 11 maart 17.00
uur. Vindt u na het aanvragen van een vervangende stempas alsnog uw oude stempas
terug? Dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Deze is dan namelijk niet meer geldig.
Identiteitsbewijs verlopen?

Om te kunnen stemmen mag uw identiteitsbewijs op 16 maart 2022 maximaal 5 jaar
verlopen zijn. Dat betekent dus dat u kunt
stemmen met een paspoort, identiteitskaart
of rijbewijs dat geldig is tot 17 maart 2017
of later.
Identiteitsbewijs kwijt?

Dan kunt u uw stem uitbrengen door een
verklaring van vermissing van de gemeente
te tonen. Daarnaast moet u een pasje of
document met uw naam en foto laten zien,
bijvoorbeeld de lidmaatschapskaart van een
sportvereniging.

Kunt u zelf niet stemmen?

Dan kunt u iemand anders die
kiesgerechtigd is uw stem laten uitbrengen.
Deze gemachtigde mag niet meer dan
twee machtigingen aannemen en moet uw
stem tegelijk met zijn of haar eigen stem
uitbrengen. Dit kan op twee manieren.
Stempas overdragen
Op de achterkant van uw stempas kunt u
een andere kiezer uit de gemeente BorgerOdoorn machtigen om uw stem uit
te brengen. Dit kan tot en met de dag
van de stemming zelf, door allebei een
handtekening te zetten. De gemachtigde
moet bij het stemmen een kopie van uw
identiteitsbewijs meenemen.
Wilt u bij nader inzien toch zelf stemmen?
Dan kunt u gewoon met uw eigen stempas
gaan stemmen en vervalt de volmacht.
Schriftelijke volmacht aanvragen
U kunt ook tot en met 11 maart 2022 een
schriftelijke volmacht bij ons aanvragen.
Dat kan digitaal via www.borger-odoorn.nl/
verkiezingen. De gemachtigde ontvangt
vervolgens een schriftelijk volmachtbewijs
per post. U hoeft bij de schriftelijke
volmacht geen kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen, dit is namelijk al
door de gemeente gecontroleerd.
Een schriftelijke volmacht kunt u alleen
afgeven aan een inwoner van de gemeente
Borger-Odoorn.
Let op: een schriftelijke volmacht kunt u
niet meer intrekken. Uw stempas wordt bij
de volmacht namelijk ongeldig verklaard.
Raakt het schriftelijk volmachtbewijs kwijt?
Dan kan er niet meer met de volmacht
gestemd worden.

Lees meer op
www.borger-odoorn.nl/
verkiezingen

Volg de uitslagen
16 maart
via livestream

’ Alle informatie over waar en hoe
u kunt stemmen.
’ Kijk en luister debatten terug met de
lijsttrekkers van de politieke partijen.
’ Uitslagen zodra die op 16 januari
bekend worden.
’ Meer weten? Mail
verkiezingen@borger-odoorn.nl
of bel 14 0591.

Wilt u aan het eind van de verkiezingsdag
op de hoogte blijven van de uitslagen?
Volg dan vanaf 21.00 uur onze livestream
op www.borger-odoorn.nl/verkiezingen.
Burgemeester Jan Seton maakt de uitslagen
bekend en de lijsttrekkers van de acht
politieke partijen komen aan het woord.

Doe de StemWijzer met alle 30 stellingen op borger-odoorn.stemwijzer.nl
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Verkiezingsdebat LTO Noord afdeling Borger-Odoorn in Het Oude Wapen in Exloo

Hoe ziet de landbouw in Borger-Odoorn eruit in 2030?

te prevaleren boven de landelijke partijlijn.
Ankie Huijing (CDA) hoopt bij te dragen
aan vermindering van de stigmatisering
van de agrarische sector. “Laten we met
elkaar onze nuchterheid behouden”, zei zij.
Eddy Veldkamp (ChristenUnie) benadrukte
de korte lijnen van landbouwminister,
Noorderling en zijn partijgenoot Staghouwer:
“Wij zien vooral kansen in versterken van
kringlooplandbouw en lokale voedselketens.”
Zijn gebruik van de term ‘landbouwgif ’
kwam hem op stevige kritiek te staan: het
gebruik van giffen maakte in de loop der tijd
plaats voor het gebruik van aanzienlijk minder
schadelijke ‘gewasbeschermingsmiddelen’.
Dit legde overigens wel bloot dat juist
het gebruik van bepaalde terminologie de
stigmatisering van de landbouw sterk in de
hand werkt. Veldkamp ziet daarom wel heil in
een ‘landbouwwoordenboek’. Daniël Muskee
van Gemeentebelangen pleitte er sterk
voor om samen met boeren in de regio een
dynamische landbouwvisie op te stellen. “Wij
willen onze kennis graag delen”, reageerde
Beuling.

Tijdens het verkiezingsdebat waren tientallen LTO-leden en lokale politici aanwezig (foto’s Jan Johan ten Have).
door Jan Johan ten Have
EXLOO - ‘Hoe ziet de landbouw in Borger-Odoorn eruit in 2030?’ Rondom dit thema
deden alle acht partijen die deelnemen aan de raadsverkiezingen in Borger-Odoorn
hun zegje tijdens het verkiezingsdebat dat LTO Noord afdeling Borger-Odoorn
vorige week dinsdag hield in Het Oude Wapen in Exloo. Het woord ‘debat’ dekte de
lading nauwelijks: de consensus leek groot. Tot verhitte politieke discussies kwam het
niet. Toch was het een waardevolle bijeenkomst. De LTO en aanwezige landbouwers
brachten een aantal hete hangijzers voor het voetlicht, waarmee de politiek de
komende vier jaar aan de slag kan. De bereidwilligheid tot samenwerking tussen
lokale politiek en de agrarische sector in de gemeente lijkt groot.
Onder leiding van spreekstalmeester en
voorzitter van de organiserende LTO-afdeling
Tanja Beuling kregen een afgevaardigde
van elke partij de gelegenheid om een pitch
van vijf minuten te houden. Tussendoor
bracht de LTO zelf drie stellingen voor het
voetlicht, waarop de aanwezigen door middel
van groene en rode kaarten hun ‘voor’ of
‘tegen’ kenbaar konden maken.
Ontwikkelruimte
Bij de stelling ‘In de gemeente BorgerOdoorn moet de ontwikkelruimte voor
de landbouw volop worden benut voor
een duurzame landbouw met goed
verdienvermogen in 2030. Daarom worden
er geen extra gemeentelijke regels bedacht
bovenop landelijke regels’ trok enkel
Mente Geertsma van GroenLinks de rode
kaart. “Extra gemeentelijke regels zouden
boeren juist extra ruimte kunnen geven. De
beperking van de één, biedt ruimte voor de
ander”, stelde de verklaard voorstander van
duurzame landbouw. De PvdA trok ‘groenrood’. “Geen extra molens en zonneweides

op goede landbouwgrond, maar wel meer
ruimte voor ‘zon-op-dak’”, lichtte lijsttrekker
Peter Zwiers toe.
Plattelandswegen
De zaal kleurde ook groen op de stelling ‘De
landbouwsector is een van de pijlers binnen
de gemeente Borger-Odoorn. Binnen de
gemeentelijke begroting worden voldoende
middelen vrijgemaakt om de bereikbaarheid
van percelen te waarborgen.’ Een aanwezig
LTO-lid lichtte toe dan aanpassingen
aan het wegennet in de gemeente er
inmiddels toe leidt dat bepaalde openbare
wegen onbegaanbaar zijn geworden voor
vrachtverkeer, wat het ophalen van onder
meer aardappelen en bieten voor transport
naar fabrieken lastig maakt. Een collega-boer
tekende daarbij wel aan dat de telers daarmee
zelf ook rekening kunnen houden bij het
oogsten en oogst zelf kunnen vervoeren
naar plaatsen die wel bereikbaar zijn voor
vrachtverkeer. Of er sprake moet zijn van
‘landbouwwegen’, waar overig verkeer wordt
geweerd of ‘plattelandswegen, waar alle

Dagvoorzitter en voorzitter van LTO Noord afdeling Borger-Odoorn Tanja Beuling.

gebruikers welkom zijn mits ze rekening
houden met elkaar, daarover verschillen de
meningen. Dat de staat van onderhoud van
deze wegen en bermen zorgen baart, lijkt
geen punt van discussie.
Omgevingswet
‘De nieuwe Omgevingswet zorgt voor
meer verbinding tussen boer en burger
door optimale invulling van de vroegtijdige
participatie’, was de laatste stelling.
Met andere woorden: maakt de nieuwe
Omgevingswet die in plaats komt van 26
bestaande wetten het samen leven, werken,
ontwikkelen en ondernemen op het
platteland nou eenvoudiger of juist lastiger?
De meningen lopen uiteen. “Ik maak mij
grote zorgen over vrij ondernemerschap
als voormalige landbouwschuren worden
ingericht voor wonen, toerisme of de
vestiging van zorgboerderijen”, zei een
aanwezige. Een ander meende dat het
wel losloopt als boeren actief en open
communiceren over hun werk en plannen.
Een derde: “Participatie? Dan is de laatste
kippenschuur gebouwd!” De opmerking
‘Een probleem van één enkele burger met
een ontwikkelingsplan mag nooit de reden
zijn dat zo’n plan niet kan doorgaan’ van
huidig Gemeentebelangen-wethouder Freek
Buijtelaar kon rekenen op instemming vanuit
de zaal.
Landbouwgif
Tijdens de pitches gaven veel partijen er
blijk van de lokale situatie en uitdagingen

Pek en veren
John Goeree van D66 was bang om met
pek en veren Exloo uitgejaagd te worden
vanwege de manier waarop zijn partijgenoot
en kamerlid Tjeerd de Groot ‘boeren aan de
schandpaal wil nagelen’. Het viel mee, Goeree
was veilig tussen de aanwezige boeren. Al
leek hij toch niet helemaal op zijn gemak
toen hem werd verweten dat de lokale D66fractie wel een wat stelliger geluid tegens De
Groots ongefundeerde klopjacht mag laten
horen. “Er gaat een duidelijk signaal naar
Den Haag”, beloofde hij. Hij kreeg steun van
de dagvoorzitter. “D66 in onze gemeente is
wel de partij die bij ons langs kwam voor een
gesprek om zich te laten informeren voordat
het verkiezingsprogramma werd opgesteld”,
zei Beuling.
Boerenverstand
PvdA’er Zwiers ziet vooral kansen in
samenwerking: “Zo zouden de LTO en
milieuorganisaties het beste samen op zoek
kunnen naar oplossingen waar iedereen
zich in vinden kan, met perspectief voor
landbouw én milieu.” Hij kreeg bijval van
Geertsma (GroenLinks): “Bij het zoeken
naar een antwoord op de vraag ‘hoe
willen wij de energietransitie vorm geven?’
moet je sectoren én burgers betrekken.”
“Samenwerken met gezond boerenverstand”,
noemde Annemiek de Groot van Leefbaar
Borger-Odoorn het. En ook VVD’er
Janny Hofsteenge benoemde het grotere
plaatje: “Landbouw gaat over veel meer
dan boeren, het gaat over mensen, dieren,
landschapsinrichting en ondernemen. Boeren
met een economisch rendabel bedrijf zorgen
voor natuurbeheer. Akkerbouw en veeteelt,
dat is ook natuur.” Beuling reageerde: “Juist
daarom is het zorgwekkend dat momenteel
1 op de 3 boeren qua inkomen beneden
het bestaansminimum zit. Ook behoud en
verbetering van het verdienvermogen is
daarom ook van groot belang.”

De bereidwilligheid tot samenwerking tussen lokale politiek en de agrarische sector in de gemeente lijkt groot.
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‘Tijd voor ’n bakkie!’

Koffie-ochtenden in
Borger lopen goed
De koffie-ochtenden georganiseerd door de
Protestantse Gemeente van Borger lopen weer goed.
Daar zijn we heel blij mee. Iedereen uit Borger en
omstreken is daar welkom. Er komen al weer zo’n 20
tot 25 bezoekers.
Ontmoeting en goed gesprek, wat wil je nog meer!? En
dat nu zonder het checken van QR-codes en dergelijke!
De ochtenden vinden plaats in Het Anker, achter de
Goede Herderkerk, ingang zowel aan de Brinkstraat als
aan de Hoofdstraat. Een stoepbord wijst de weg. Heb je
een dag vrij van het werk? Of ben je veel alleen? Kom
eens langs voor een bakkie! Zo spreek je nog eens iemand!
De eerstvolgende keren zijn op 10 en 24 maart en
vervolgens op de 2e en 4e donderdagmorgen van elke
maand. Vrije inloop tussen 10 en 11.30 uur voor koffie of
thee en een praatje. De kerkzaal kan bezichtigd worden.
Wie dat wil, kan daar in stilte zitten of een kaarsje
aansteken. Wees welkom!

Met je ziel onder je arm
in het Witte Kerkje van
Gasselte
Het is oorlog in Oekraïne, in Oost-Europa. Wat
kunnen we doen in deze onzekere tijd?
Zaterdag 12 maart is het Witte kerkje van Gasselte open
van 14.00 tot 17.00 uur voor een ieder die een plek zoekt
waar je terecht kunt met je vragen en angsten. Om er een
kaarsje aan te steken, om een gebed op te schrijven, om
een donatie te doen, om naar de muziek te luisteren, om
een rustpunt te vinden in deze bange dagen, met elkaar of
alleen.
Het is geen kerkelijke activiteit, maar gebeurt in de kerk.
Het Witte Kerkje is al eeuwenlang de plek waar je, ook in
deze oorlogssituatie, even kunt schuilen.

Het tweede boek van
Henny Dubbelboer
“Het gebeurde in
een lintdorp in de
Veenkoloniën” is uit
Henny Dubbelboer was trots op zijn eerste boek
“Verhalen uit de mond’’ en dat smaakte naar meer!
Henny had zijn tweede verhaal klaar en vroeg of we
het ook weer in boekvorm uit konden geven.
Helaas overleed Henny Dubbelboer op 3 oktober 2021 op
negentig jarige leeftijd. Het vervenershuis nam de kosten
op zich, zodat het boek alsnog kon worden uitgegeven.
De schrijver heeft de uitgifte van zijn tweede boek, niet
mee mogen maken.
Het boek is verkrijgbaar in het vervenershuis. Geopend op
zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Het boek kost
€ 15.00 Inlichtingen: Jan H.Ottens 0599 - 66 17 36 of
email: j.ottens19@kpnplanet.nl.

Uitslag bridgeclub DES I
Exloo van 03 maart 2022
De avond uitslag in de A-lijn
1e ep Greetje & Jan Bruins 			
2e ep Rieky & Tienus Zinger 		
3e mw Alice Folkerts & hr Ruud v.d. Berg

63,29%
56,93%
55,57%

B-lijn
1e mw Fiena Wolf & hr Henk Tewis
2e ds Marry Everts & Joukje van Os 		
3e mw Petra Visser & hr Henk Bosma

60,79%
51,71%
48.86%

We spelen elke donderdagavond in hotel De Oringer
Marke te Odoorn. Wie interesse heeft om te gaan bridgen,
ook beginnende bridgers, kunnen voor inlichtingen terecht
bij Pieter Bokhoven Tel. 0591-346454 of
bcdes.secr@gmail.com

Waarom?

Beste
kiezers
De afgelopen vier jaar was de VVD een coalitiepartij in
onze gemeente. Een periode waarin veel op ons is afgekomen met problemen in de jeugdzorg, Wmo en we
zijn overvallen door de coronacrisis. Ondanks al deze
uitdagingen laten we een financieel gezonde gemeente
achter, daar zijn we trots op! Over ‘Waarom? Daarom!’
en de successen van de afgelopen periode in dit voorwoord meer.
Onze plattelandsgemeente met landbouw, recreatie en
(kleine) ondernemers als pijlers van onze economie is
goed door deze crisis gekomen en daar heeft deze coalitie actief aan bijgedragen. Zo staan naast plattelandswegen nu ook (brede) fietspaden goed op de agenda en
kan er uitvoering worden gegeven aan het Gemeentelijk
Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) dankzij de inzet van
de VVD.
Onze wethouder heeft samen met haar collegeleden
in de afgelopen tijd de lokale woningmarkt weer op
de gang gebracht. We zijn van een krimpgemeente
getransformeerd naar een groeigemeente waarbij we
naast de groeikernen Borger en Nieuw-Buinen ook woningbouw in de overige kernen weer mogelijk maken.
Met het binnenhalen van de regiodeals hebben we mogelijkheden gecreëerd om met name in het Mondengebied aan de slag te gaan met leefbaarheid en verduurzaming. Door ons sterk te maken voor een sporthal en
een nieuwe school voor voortgezet onderwijs in Borger
geven we onderwijs, sport en bewegen de ruimte en het
geld die het verdient. Dit beleid willen we de komende
jaren doorzetten!
Onze uitgangspunten, dus onze liberale waarden, zijn
hét grote verschil met de andere partijen. Wij krijgen
geen dictaten van bovenaf, hoeven niet te luisteren naar
“Den Haag” (dat is eerder andersom), wij verschillen af
en toe flink van mening omdat we een brede volkspartij
zijn maar wat ons bindt zijn onze liberale waarden. Vanuit deze waarden leven wij en kijken we tegen vraagstukken aan.
In dit programma zijn de liberale waarden vooropgesteld. We hebben er daarom voor gekozen niet álle onderwerpen die er spelen uit te werken, maar slechts een
paar. Als je begrijpt wat onze waarden zijn, zul je bij elk
onderwerp dat de komende vier jaar op de agenda staat
begrijpen hoe we erover denken. Daarom dus: ‘Waarom? Daarom!’
Daarnaast geven we uiteraard een aantal concrete punten aan waar we mee aan de slag gaan. Deze punten
komen vooral voort uit gesprekken met onze leden en
onze huidige én toekomstige lokale liberale politici. Wij
zijn klaar voor een nieuwe periode als lid van de coalitie.
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Vrijheid

Ieder mens heeft recht op een zo groot mogelijke
vrijheid. Dat betekent dat je je leven mag leiden zoals
je dat zelf wilt. Vrijheid is onmisbaar om jezelf te ontwikkelen en het beste uit jezelf te halen. De persoonlijke vrijheid wordt daarom alleen begrensd als je de
vrijheid van een ander schaadt. Daarnaast moeten
we rekening houden met toekomstige generaties.

• Inzetten op koppeling tussen bedrijfsleven en onderwijs.

• Onze gemeente is bij uitstek geschikt voor kleine
zelfstandigen met of zonder personeel. We willen
dit stimuleren. Bij vragen willen we dat er voor ons
bedrijfsleven één loket is waarbij de gemeente vooral
meedenkt met de mogelijkheden en niet onnodig op de
rem gaat staan.
• De gemeente moet geen extra regels (bijvoorbeeld in
de landbouw) bovenop de landelijke en Europese
regels opleggen.

• Het provinciaal beleid om van Drenthe een fietsprovincie te maken moeten we lokaal invullen door onze
fietspaden te verbreden en goed te onderhouden. Doorfietsroutes naar onze buurgemeenten horen hier bij.
• Goede doorstroming via de N34 haalt verkeer uit onze
dorpen en hiermee behalen we een maximaal effect

Wie vrij is om zijn eigen keuzes te maken, moet ook
de gevolgen van die keuzes zelf dragen. Daarom zijn
vrije mensen zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven. Als iemand zichzelf niet kan redden, dan helpen
we. Maar ook dan behouden mensen zo veel mogelijk de kans hun eigen keuzes te maken. Dat is namelijk een belangrijk deel van je waardigheid als mens.

1. Economie en bereikbaarheid
Om onze economie te laten bloeien moeten we onze
inwoners zo min mogelijk beperken om te kunnen ondernemen. Regels moeten er vooral op gericht zijn de
grenzen te bewaken zodat de vrijheid van de één niet
de vrijheid van de ander beperkt of de toekomst van
volgende generaties schaadt. In onze gemeente is rust
en ruimte zo’n grens die we steeds moeten bewaken.
Om vrij te kunnen bewegen in onze gemeente is een
mix van goede wegen, fiets- en wandelpaden en openbaar vervoer noodzakelijk.

1. Economie en bereikbaarheid
Vrijheid van ondernemen vraagt om verantwoordelijkheid pakken. We verwachten van de gemeente dat zij
onze (inwoners en) ondernemers hierop wijst en de
regels die er zijn indien nodig handhaaft.

2. Leefomgeving en duurzaamheid
Onze inwoners moeten vrij zijn om hun leven in te
vullen zoals zij dit willen. Dat betekent dat ze moeten
kunnen wonen, werken, leren, sporten en ontspannen.
We kunnen als gemeente verenigingen helpen om toegankelijk te zijn voor mindervaliden en er voor zorgen
dat onze voorzieningen voor iedereen bereikbaar zijn.
Belangrijke voorwaarde om vrij te kunnen zijn is dat je
veilig bent. Daarbij hoort dan zowel in de dorpen als
in het buitengebied ook de verkeersveiligheid. Onze
ervaring is dat onze inwoners vaak veel innovatiever
zijn en sneller acteren dan we als gemeente kunnen.
Daarvoor moeten zij de ruimte krijgen. Bijvoorbeeld bij
duurzaamheidsinitiatieven.

3. Wonen
De gemeente bouwt zelf geen huizen maar kan wel invloed uitoefenen op corporaties, projectontwikkelaars
en particulieren. Doel is zoveel mogelijk te bouwen
waarbij goed gekeken wordt naar de woonbehoeften
van onze inwoners. Daarbij zorgen we ervoor dat de
kernwaarden rust en ruimte niet in gevaar komen.

3. Wonen
Onze inwoners hebben nu onvoldoende keuzevrijheid
als het gaat om wonen. Als gemeente moeten we er
alles aan doen om het woonaanbod divers te houden.
Er moet een goede mix zijn en ruimte voor alternatieve
woonvormen.
4. Sociaal domein
De sociale teams zijn er om onze inwoners te ondersteunen. Hierbij vinden we het belangrijk dat inwoners
eigen keuzes blijven maken en zelf de regie in handen
houden.

En dus zetten we in op:
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• Om vrij te zijn moet je kunnen meedoen. Scholing is
daarbij een belangrijk middel. We zetten in op goede
schoolvoorzieningen.
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Verantwoordelijkheid

uit ons Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan (GVVP).
Daarnaast is een verdubbeling veiliger. We willen
daarom lobbyen voor een verdubbeling van de N34.

• De markt ruimte geven tot het plaatsen van elektrische
laadpalen.
• Onze lokale ondernemers en voorzieningen moeten
goed bereikbaar zijn, ook voor voetgangers, rolstoelers
en gebruikers van rollators.
• Het ingezette beleid om in alle dorpen te zoeken naar
nieuwe woonmogelijkheden willen we voortzetten.
• Met schulden is het moeilijk om vrij te leven. Daarom
moeten we proberen problematische schulden te
voorkomen.
• Verkeersveilige wegen en dorpskernen.
• Ruimte voor initiatieven vanuit de dorpen voor de
energietransitie.
• (Ver)bouwen mogelijk maken in al onze dorpen.

2. Leefomgeving en duurzaamheid
Samen zijn we verantwoordelijk voor onze leefomgeving. Zowel qua leefomgeving als op het vlak van duurzaamheid ondersteunt de gemeente haar inwoners,
ondernemers en verenigingen.

4. Sociaal domein
Als je het alleen niet redt, zullen we je helpen. Maar dat
ontslaat je niet van je eigen verantwoordelijkheid om te
proberen weer op eigen kracht verder te gaan.
Betaald werk zien wij als grootste sociaal vangnet. Niet
omdat je dan geen uitkering meer hoeft te ontvangen,
maar omdat we denken dat mensen er gelukkiger van
worden als ze meedoen en hun verantwoordelijkheid
pakken. We verwachten daarom van je dat je er alles
aan doet om aan de slag te gaan. Dit kan ook in de
vorm van vrijwilligerswerk.

En dus zetten we in op:
• De kracht en ideeën van de inwoners en
bedrijven benutten.
• Zo weinig mogelijk regels bij nieuwe initiatieven.
• Inwonersgroepen en verenigingen maken zelf
hun keuzes als het gaat om hun nabije voorzieningen en de energietransitie.
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• De gemeente koopt zoveel mogelijk circulair in.
• De sociale teams ondersteunen onze inwoners
met een hulpvraag maar mensen houden zoveel
mogelijk de eigen regie. Liefst helpen we
mensen preventief omdat in die fase eigen regie
vaak het meest haalbaar is.
• Bestaande agrarische gebouwen ook inzetten
voor wonen of wonen met bedrijfsbestemming.
• Meer sociale huurwoningen.

• Woningen voor met name jongeren en ouderen
die in hun eigen dorp een plekje wensen.
• Dorpsbudgetten continueren.
• Het beleid om dorpen en verenigingen zelf
verantwoordelijk te maken voor hun gebouwen
continueren.
• Preventief werken in het sociaal domein.
• Diversiteit van het woningaanbod stimuleren.

Verkiezingsprogramma 2022

Daarom!
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Verdraagzaamheid

Als je zelf van vrijheid geniet, gun je die vrijheid ook
aan anderen. Daarom zijn we verdraagzaam naar anderen, ook als we hun keuzes niet begrijpen of het er
niet mee eens zijn. Alleen als door die keuzes grenzen worden overschreden, grijpen we in. Zo kunnen
we plezierig samenleven.
1. Economie en bereikbaarheid
De gemeente moet niet op de stoel van de ondernemer
gaan zitten en bemoeit zich dus niet met de bedrijfsvoering. We gaan bijvoorbeeld niet bepalen hoeveel
kledingwinkels of restaurants er in een dorp mogen.
De vrijheid van de individuele ondernemer gaat niet
ten koste van het algemeen belang.
2. Leefomgeving en duurzaamheid
Juist onze leefomgeving is een onderwerp dat al onze
inwoners raakt. Groen- of wegenonderhoud, openbare
orde of woningbouw. Het zijn onderwerpen die tot conflicten kunnen leiden. Met de nieuwe Omgevingswet
zal de rol van de gemeente veranderen en de rol van
de inwoners belangrijker worden. Onze inwoners en
ondernemers moeten weten wat er van hun verwacht
wordt en wat ze van de gemeente kunnen verwachten. Dit vergt van de gemeente duidelijke uitleg over
de Omgevingswet.
3. Wonen
Nieuwe inwoners moeten kunnen integreren in onze
dorpen en wijken. We zien hierbij een rol voor de buren, onze plaatselijke verenigingen maar ook de avonden die de gemeente organiseert voor nieuwe inwoners blijven belangrijk.
4. Sociaal domein
Hoewel maar een klein deel van onze inwoners gebruik maakt van het sociaal domein beslaat dit wel
ongeveer de helft van onze gemeentelijke begroting.
Om draagvlak te houden voor deze grote uitgaven is
het belangrijk dat de gemeente een goede uitleg geeft
over deze uitgaven en misbruik aanpakt.

En dus zetten we in op:
• De gemeente kan inwoners ondersteunen
bijvoorbeeld door inzet van opbouwwerkers,
sportcoaches en jongerenwerkers.
• Inzet van welzijnsorganisatie (Andes).
• Koesteren van onze dorpshuizen en
verenigingen.
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• Aanpak misbruik belastinggeld.

• Goede communicatie van de gemeente.
• Integratie nieuwe inwoners.

Janny Hofsteenge

borgerodoorn.vvd.nl
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Sociale
rechtvaardigheid

Iedereen verdient dezelfde kansen om zich te ontplooien. Vervolgens maken mensen zelf de keuzes
in hun leven. Als er door die keuzes verschillen ontstaan, is dat niet erg. Maar het is onrechtvaardig als
mensen al op voorhand minder kansen krijgen. Daarom grijpen we in als dat dreigt te gebeuren.
1. Economie en bereikbaarheid
We vinden het belangrijk dat iedereen kan werken. Te
vaak staan mensen met een beperking nog langs de
kant. Het is belangrijk dat werk-stimuleringsregelingen
benut worden.
Hoewel binnen onze gemeente het autobezit hoog is
kan niet iedereen een auto gebruiken of betalen. Daarom is het belangrijk ons in te blijven zetten voor het
behoud van een vorm van openbaar vervoer.
2. Leefomgeving en duurzaamheid
Er dreigt sociale onrechtvaardigheid te ontstaan bij de
energietransitie. Bij deze transitie is het belangrijk dat
iedereen kan meedoen. De eerste prioriteit is hierbij
het energiezuiniger maken van de woningen. Energie
die je niet gebruikt, hoef je immers ook niet te betalen.
De energietransitie moet haalbaar en betaalbaar zijn.
3. Wonen
Onze woningmarkt moet bereikbaar zijn voor alle inkomens en gezinssamenstellingen. Daarom is diversiteit
qua woningaanbod belangrijk.
4. Sociaal domein
Het beste sociale vangnet is (betaald) werk. Er is in
onze gemeente nog veel onbenut talent. Dit is niet
alleen schadelijk voor hen die niet mee kunnen doen
maar ook voor de rest van de samenleving. We moeten dus zoveel mogelijk mensen mee laten doen. Omof bijscholing is hierbij belangrijk.
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Gelijkwaardigheid

Mensen zijn niet gelijk. We zijn allemaal uniek, en dus
verschillend. Mensen zijn wel gelijkwaardig. Iedereen heeft dus evenveel recht op vrijheid en kansen,
wat je geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie ook is. Discriminatie is onaanvaardbaar.
1. Economie en bereikbaarheid
We vinden het belangrijk dat onze inwoners, ongeacht
hun niveau en/of achtergrond, kansen krijgen om te
leren en te werken. Hierbij is bereikbaar onderwijs en
samenwerking met het bedrijfsleven van belang.
2. Leefomgeving en duurzaamheid
We staan voor grote maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan de energie-transitie of de Omgevingswet er gaat veel veranderen in de komende jaren.
Iedereen moet de mogelijkheid aangeboden krijgen
om hieraan bij te dragen. De gemeente moet hierbij actief communiceren met inwoners en bedrijven.
3. Wonen
Jouw kansen op de huizenmarkt zijn nu vooral afhankelijk van je financiële positie. Op gemeentelijk niveau
stimuleren we gelijkwaardigheid met regelingen zoals
de starterslening, verzilverlening en blijverslening.
4. Sociaal domein
Binnen het sociaal domein ligt er vaak een hulpvraag.
Achter iedere hulpvraag zit een mens. Ongeacht je
achtergrond moet je menswaardig tegemoet getreden
worden en het antwoord op de hulpvraag mag niet afhangen van iemands achtergrond.

Focus op positieve ideeën en bijdragen!
En dus zetten we in op:
• Mee blijven doen met het jeugdfonds
sport & cultuur.
• Mee blijven doen met JOGG (Jongeren Op Gezond
Gewicht).
• Hoewel er vele regelingen zijn om onbenut talent
een baan te bieden, maken veel werkgevers en
werknemers hier nog geen of onvoldoende gebruik
van. We verwachten een actieve houding van de
gemeente.

4

• Inzetten van onbenut talent, ook in het gemeentehuis of bij gemeentelijke aanbestedingen.
• Verduurzamen van woningen.

• Aanpak laaggeletterdheid via taalhuizen
(ook aandacht voor digitale vaardigheden).

En dus zetten we in op:
• Niet discrimineren.
• Voortzetten en uitbouwen beleid om onderwijs en
bedrijfsleven te verbinden.
• We willen dat de gemeente haar eigen communicatiekanalen goed op orde brengt. Dit vraagt een verbetering van de website en beter gebruik van (sociale)
media. Het is belangrijk dat de gemeente iedereen
bereikt in haar communicatie.
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• Verbeteren digitale dienstverlening van de gemeente.
• Behouden en indien nodig verhogen bestaande
woonleningen.
• Bij burgerparticipatie ook de stem van de nietklagende inwoners/groepen meenemen.

• Voortzetting huidige minimabeleid.

• Samenwerking met buurgemeenten, provincie, rijk en
waterschap om regionale vraagstukken aan te pakken.

• Alle kinderen moeten toegang kunnen hebben tot
kinderopvang/voorschool.

• Behoud en indien nodig verhogen stimuleringsregelingen.

• Voortzetting en indien nodig uitbreiding van
schuldhulpverlening.

Stem op 16 maart op de VVD!
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Dinsdag 8 maart 2022

23

Op donderdag 17 maart aanvang 20.00 uur

Paul Brood brengt in Valthe
geschiedenis tot leven met
kaarten

Op donderdag 17 maart houdt Paul Brood in Ons Dorpshuis in
Valthe vanaf 20.00 uur een lezing over het project Historische
Atlas NL. Deze atlas brengt het verleden in beeld. Er zijn drie
verschenen: De ware schaal van Nederland in 2020, Hoe Nederland
zichzelf bijeen heeft geraapt (2019), de streekatlas De ware schaal
van Nederland (2020) en de historische stadsatlas. Nederland
stedenland, 2021.
Aan de hand van de vaak prachtige (manuscript)kaarten laat Brood zien
hoe de kaarten de geschiedenis vertellen, met daarbij vooral aandacht voor
Drenthe. Samen met Martin Berendse is hij samensteller van de reeks
Historische atlas NL (itgeverij WBOOKS in Zwolle).

Dinsdag 8 maart 2022

Hij realiseerde een bord met agent en flitspaal erop afgebeeld

Sytze Dijkstra uit Klijndijk wil signaal afgeven
dat er aan de Melkweg nog altijd te hard wordt
gereden
Het is u misschien wel al opgevallen: ongeveer
halverwege de Melkweg in Klijndijk staat een
houten bord met een agent en een flitspaal erop
afgebeeld. Het exemplaar is door Sytze Dijkstra
(foto) uit het dorp gemaakt en schuin voor zijn
woning geplaatst. Hij wil er een signaal mee
afgeven dat men nog altijd veel te hard door de
straat rijdt.
“Het valt mij en meer mensen op dat mensen hier echt
heel hard rijden en dat is eigenlijk al vele jaren zo. Ik
vind dat dit niet langer kan en hoop dat men er op
deze manier aan wil denken dat de maximale snelheid
hier 50 km/h is en niet hoger. Of het gaat helpen
weet ik niet, maar ik heb dan in ieder geval mijn best
gedaan.” Op het moment dat Dijkstra met Week in
Week uit sprak kwamen er enkele voorbijgangers langs
die aangaven het een goed, maar ook leuk idee vinden.
Kreten als dat het ‘hier al jaren een ellende is’ en ‘het
moet anders’ waren te horen. Dijkstra kan ze beamen
en hoopt dat het ook ooit eens ophoudt. “Het is erg
lastig een alternatief voor deze route vanaf de N34 en
Emmen te vinden; men gaat hier ‘toch’ wel langs en
dan rijden ze ook nog eens te hard. We gaan zien of
mijn gemaakt bord effect oplevert.”

Hoelang het bord er blijft staan is onbekend. Dijkstra
weet wél dat het tot nu toe nog geen zoden aan de dijk
zet. Hij blijft echter hoop houden. (Week in Week uit /
Gerry Grave)

De Woonvisie en hoe nu verder?
Leefbaar Borger-Odoorn ondersteunde tijdens de laatste raadsvergadering van harte het mooie
initiatief van de ChristenUnie waarbij een bouwloket ingericht zal worden.
Met dit initiatief wordt voorzien in de behoefte van
inwoners om alle informatie omtrent het bouwen te
vinden. Daarnaast is het ook de plek waar inwoners
zich kunnen melden als ze een idee hebben waar
woningen gebouwd zouden kunnen worden.

Amateurkunst ten TOP uit onze drie
dorpen op 19 en 20 maart a.s.

Kunst- en Creativiteitsweekend
in Dorpshuis Drouwen

Vrouwen van nu afd. Drouwen, Bronneger, Bronnegerveen
organiseert een kunst- en creativiteitsweekend op 19 en 20 maart
van 11.00 uur tot 17.00 uur in het dorpshuis te Drouwen. Er zijn
prachtige werkstukken/creaties van diverse hobby’s van o.a.
schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, quilten en houtbewerken
te zien.
Opening door burgemeester Jan Seton op zaterdag 19 maart om 11.00 uur.
Om de kosten te drukken worden er zelfgebakken kniepertjes verkocht.
Kinderen kunnen gratis geschminkt worden op zaterdag van 13.00 tot
14.30 uur en op zondag van 13.00 tot 16.00 uur.
Tegen materiaalkosten kunnen op zaterdag de kinderen een 3D schilderij
van elementen uit de natuur maken. Kom gerust dat weekend een kijkje
nemen in het Dorpshuis aan de Schoolstraat 10A te Drouwen.

Zondag 20 maart aanvang 15.00 uur
Klassiek in ’t Veen in Valthermond
Klassiek in 't Veen presenteert Canto Ostinato van de Nederlandse
componist Simeon ten Holt, uitgevoerd door het Nederlandse
pianoduo Sandra en Jeroen van Veen.
Nog niet eerder heeft dit meditatieve en hypnotiserende werk in de serie
van Klassiek int Veen geklonken. Canto Ostinato is een compositie van
variabele lengte voor toetsinstrumenten van de Nederlandse componist
Simeon ten Holt (1923-2012) het stuk werd geschreven tussen 1973 en
1976. Het duo van Veen speelt dit werk inmiddels vele jaren en zij worden
om hun vertolking geroemd. De concertzaal is voorzien van stoelen maar
u kan ook een mat meenemen om het concert liggend te ervaren. Jeroen
van Veen componist en pianist is de leidende exponent van minimal music
en heeft een duizelingwekkende discografie op dit gebied.

Leefbaar Borger-Odoorn heeft al erg lang gewezen op
het lenigen van de nood van het gebrek aan passende
woningen. Wij zijn van mening dat, als een bepaalde
bestemming niet meer binnen een gebouw past, de
mogelijkheid aanwezig moet zijn om hier woningen in
te maken. Bij ons zijn hierover meerdere keren vragen
van inwoners binnengekomen en wij hebben hierover
ook al gesprekken met ambtenaren gevoerd. Het is
gewoon zonde als een gebouw moet verpauperen
want dan kun je beter herbestemmen. Heel vaak gaat
het om de meest prachtige locaties en beeldbepalende
gebouwen waar ook nog eens echt animo voor bestaat.

Omdat dit voor Leefbaar Borger-Odoorn een
belangrijk speerpunt is in ons verkiezingsprogramma,
zijn we dan ook enorm blij dat wij deze belofte, nu
al, hebben kunnen verzilveren. Is de nood daarmee
opgelost? Nee, zeker niet. Er is nog veel te doen!
Er zal de komende jaren nog flink bijgebouwd moeten
worden. Zeker in het veengebied zien wij nog enorme
kansen. Ons motto is dan ook: “Wie zaait, zal oogsten.
Zaai je groei, oogst je ook groei”. Ook zien wij voor
de toeristische sector enorme kansen liggen in het
veengebied. Binnen LBO hebben wij, met name het
Mondengebied, dan ook omgedoopt tot “Kansrijk
Gebied”. Wij zullen er dan ook op toezien dat vooral
in dat gebied die kansen ook gezien en gepakt gaan
worden.

CDA lanceert ‘wensboom’ voor het verbeteren
toegankelijke stoepen en straten

CDA Borger-Odoorn wil dat dorpen toegankelijk
zijn voor iedereen
Bij veel voetpaden is verbetering nodig om bruikbaarheid en veiligheid te realiseren. Veilige voetpaden
geldt voor iedere voetganger, of men nu jong is, oud is of men goed ter been is, of gebruik maakt van
een rollator of blindengeleidehond.
‘Tijdens onze maandelijkse CDA-toer krijgen we
eigenlijk elke keer opmerkingen van inwoners die ons
wijzen op stoepen en straten die niet toegankelijk
genoeg zijn in onze gemeente’: vertelt Margreet
Wegman, raadslid CDA Borger-Odoorn. ‘Dat gaat dan
om losliggende stoeptegels, opritten die onvoldoende
draairuimte kennen of onlogisch
gesitueerd zijn of boomwortels die
de bestrating om hoog duwen.’

Verzamelen van ‘ontoegankelijke’
stoepen
Er op uit kunnen is heel belangrijk
voor iedereen. Een klein ommetje
in je buurt, een wandeling langs
de winkels of naar het dorpshuis
moet voor iedereen mogelijk
Biografie: Pianoduo Sandra Mol (1968) en Jeroen van Veen (1969) hebben zijn. Margreet Wegman: ‘Daarom
verzamelt het CDA de stoepen die
elkaar in 1987 aan de piano al improviserend leren kennen, toen zij
niet toegankelijk zijn. De hulp van
beiden hun studie aan het conservatorium van Utrecht aanvingen. Sinds
de inwoners kunnen we daar goed
1995 vormen zij een vast pianoduo. Zondagmiddag 20 maart 15.00 uur.
bij gebruiken. Zij weten immers
concertboerderij d'Rentmeester, Zuiderdiep 279,
het beste welke stoep of straat in
Kosten: € 25,00/begunstigers: € 20,00. Kaarten bestellen:
www.klassiekintveen.nl/contact/kaarten-bestellen, info@klassiekintveen.nl hun wijk niet toegankelijk is. Alle
wensen die we de komende week
telefonisch informatie 06 21 68 33 48.

ontvangen hangen we in een wensboom. 16 maart,
op Nationale Boomfeestdag, overhandigen we de
wensboom op het gemeentehuis aan de wethouder.’
Herstellen
‘Natuurlijk realiseren we ons dat alle voetpaden
herstellen zeer kostbaar is. Maar
soms zijn kleine aanpassingen
mogelijk, die snel gerealiseerd
kunnen worden. CDA BorgerOdoorn heeft zich altijd
ingespannen voor een toegankelijke
gemeente en heeft het ook
de komende raads periode als
speerpunt’.
Uw wens melden?
CDA Borger-Odoorn gelooft dat
de beste ideeën van de inwoners
zelf komen. Meldt uw idee via
fractiecdabo@gmail.com. Wij
hangen uw wens in de wensboom.
Een keer met ons in gesprek? We
komen graag bij u op bezoek tijdens
onze CDA-tour.

24

Dinsdag 8 maart 2022

25

Dinsdag 8 maart 2022

Interview met Janny Hofsteenge, lijsttrekker
VVD Borger-Odoorn
Je bent al erg lang raadslid voor de
VVD in Borger-Odoorn maar nu pas
lijsttrekker. Waarom niet eerder?
Ik vond het altijd prima om “gewoon”
raadslid te zijn, hoefde niet zo nodig in
de spotlights. Ik zit in de politiek om
onze gemeente steeds een stukje mooier
en beter te maken voor onze inwoners,
dat kon ik ook prima doen als raadslid.
Wat veranderde hierin?
Er is de laatste jaren veel gebeurd. Dit
begon al vlak na de verkiezingen toen
onze fractievoorzitter in het ziekenhuis
belandde. Dat is gelukkig allemaal
goed afgelopen, maar toen heb ik de
coalitieonderhandelingen van hem
overgenomen. Iets waar ik voorheen
alleen op de achtergrond aan meehielp.
Het is toen gelukt om een coalitie te
vormen met GB en D66.

Uitslag Bridgeclub
‘t Aailaand in Nieuw-Buinen
Er werd gespeeld op 1 maart jl.
1. Grietje Hofsteenge & Dina Trip. 		
2. Manny Lutjes & Harry Hulzebos 		
3. Hilde Pufkus & Alie Lubbers

65,63 %
63,18 %
56,13 %

Uitslagen Bridgeclub
Borger
Uitslagen van de afgelopen week in het Anker 28 Februari
t/m 3 Maart
Maandag 2e Lijn 28 Februari A-lijn
1 Geert Brands & Roelof Jans
2 Cobi v Liere & Marianne Emmerink
3 Sjef Heeren & Herman Scheltinga

61,56%
61,23%
59,82%

Dinsdagavond 2e Lijn 1 Maart A-lijn
1 Ans & Sicco de Jong
66,67%
2 Gedeelde 2e Plaats Hendrik van Veen & Gezinus de
Leeuw en Mary & Ed Oldeman
58,68%
B-lijn
1 Minie & Egbert Speelman
2 Wilma & Peter Hoedeman
3 Joke & Jelle Zwanenburg

70,78%
62,57%
59,54%

Woensdagavond 2 Maart Online Stepbridge A-lijn
1 Anneke van Hasselt & Rika Stel
66,07%
2 Johannes Sijbom & Joffrey Bieleman
62,50%
3 Els Mikkers & Ed Oldeman
60,71%
Donderdagmiddag 3 Maart A-lijn
1 Roelie Wesseling & Willem Kamps
2 Anneke Gersen & Grietje Tamboer
3 Trijntje Gerrits & Betsy Scheffer

70,95%
70,21%
69,64%

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

TE HUUR!

GARAGEBOXEN

Biologische boerderij
“de Morene”

in Exloo, Valthermond
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

aardappelen,
groenten en fruit

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

Lemenweg 4a
Drouwen
tel. 0599-564563

Je bent nu ook plaatsvervangend
voorzitter van de raad.
Vorig jaar viel de plaatsvervangend
voorzitter van de raad uit en mijn fractie
vroeg aan mij om me kandidaat te
stellen. Ik was ondertussen de nestor
van de raad, maar had hier nooit over
nagedacht. Nu ik dit een tijdje doe, krijg
ik er steeds meer lol in. (lachend) Dit
kan ik dus ook.
Je kunt dus veel meer dan je dacht.
Ja, al heb ik nooit gedacht dat ik het
niet kon, ik had er domweg nooit over
had nagedacht. Ik vond een rol op
de achtergrond wel fijn, maar ik denk
wel dat dit de reden is dat het bestuur
mij vroeg om lijsttrekker te worden.
Daarnaast heb ik nu de tijd omdat ik
niet meer werk. Als je het goed wilt
doen, gaat er toch wel heel veel tijd in
zitten.
En nu je lijsttrekker bent? Hoe gaat
het?
Dat van die tijd had ik wel goed
ingeschat. Ik leef nu van dag naar dag.
Je wilt niet weten hoeveel mailtjes en
appjes er op je afkomen maar het is wel
erg leuk om te doen. Belangrijk is wel
dat je het doel voor ogen houdt. En
hulp hebt van je leden.
Wat is het doel?
Het gaat er om dat we onze gemeente
steeds een beetje beter maken. Onze
leus is niet voor niets “Borger-Odoorn
blijft goed, wordt beter.” We zijn trots
op wat we bereikt hebben, maar het
werk stopt nooit.

de omslag te maken van krimp naar
groeigemeente. Iedereen was er zo op
ingesteld dat we een krimpgemeente
waren, dat alles daarop gericht was.
Hoe hou je voorzieningen in stand
met minder inwoners, hoe zorg je dat
je niet bouwt voor leegstand. Onze
wethouder Nynke Houwing wilde zich
niet neerleggen bij de krimp en is vanaf
dag één hiermee aan de slag gegaan. En
daar hebben we nu geluk mee. Nu de
woningmarkt is aangetrokken zijn wij
hier klaar voor.
Wat wil je de komende periode?
Dan zal die woningbouw nog heel
belangrijk zijn. We hebben nu
geïnventariseerd waar we bouwlocaties
kunnen ontwikkelen maar nu moeten
we ook daadwerkelijk bouwen.
Verder zal de energietransitie veel
aandacht vragen. Belangrijk daarbij
is dat dit voor iedereen haalbaar
en betaalbaar is. Voor de VVD is
keuzevrijheid erg belangrijk. Onze
inwoners moeten zelf de voor hun
gewenste oplossing kunnen kiezen.
Ook zal de Omgevingswet veel energie
gaan vragen. Dit is een hele grote
wetswijziging. Voor de VVD is het idee
achter deze wet heel belangrijk. Het
komt in de plaats voor heel veel andere
wetten en regels, minder regelgeving
is een stokpaardje van ons. Maar het
komt er nu op aan dat het goed wordt
ingevoerd.

In jullie verkiezingsprogramma
staan deze punten niet allemaal
uitgewerkt.
Klopt. We hebben bij het schrijven
van ons programma vooral gekeken
naar wat ons onderscheidt van andere
partijen. Want wees nou eerlijk, zoveel
verschil zit er niet tussen de partijen in
Borger-Odoorn. We zijn allemaal lokale
partijen die het beste willen voor onze
inwoners. Het verschil zit vooral in de
basis van de partijen. Je kijkt anders
Daarnaast hebben we veel met onze
tegen een probleem aan als je een
inwoners gedaan. Denk maar eens aan
christelijke basis hebt zoals het CDA
het GVVP (Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoersplan). We hebben hier ook een en de CU of met een socialistische
basis zoals de PvdA. Voor de VVD
goed budget aan gehangen waardoor
zijn de liberale waarden de basis. Die
het ook daadwerkelijk kan worden
hebben we daarom uitgewerkt in ons
uitgevoerd en niet zoals het vorige
verkiezingsprogramma. Ons idee is dat
GVVP, een papieren tijger is.
als je onze basis begrijpt, je begrijpt hoe
We hebben dorpsbudgetten ingevoerd, wij zullen reageren bij elk onderwerp
wat op de agenda van de gemeenteraad
veel meer geld gereserveerd voor het
onderhoud van onze wegen en aandacht komt.
gevraagd voor schadelijke bermplanten.
Kun je daar een voorbeeld van
Maar het meest trots ben ik op ons
geven?
woonbeleid.
Denk maar eens aan het ophalen van
ons restafval. De gemeenteraad heeft
Wat is daar zo bijzonder aan?
besloten dat we de grijze container
Het heeft heel veel moeite gekost om
Wat hebben jullie bereikt?
Allereerst staat onze gemeente er
financieel goed voor. Dat was niet
gemakkelijk. Veel extra kosten voor de
Jeugdzorg en WMO en niet te vergeten
de coronacrisis. We hebben hiervoor
extra geld vanuit het Rijk gekregen,
maar dat hebben andere gemeenten
ook en toch zie je dat wij er positief
uitspringen.

straks nog maar eens in de zes weken
kunnen aanbieden. Voor mij persoonlijk
maakt dit niet uit. Ik zet hem nu soms
maar eens in de negen weken langs de
weg maar het gaat me om het principe.
Ik vind dat onze inwoners de vrijheid
moeten hebben hier zelf een keuze
in te maken. Als zij er voor kiezen de
container eens in de drie weken aan te
bieden en daar meer voor te betalen,
dan vind ik dat dit moet kunnen.
Daarnaast zie ik het helemaal niet zitten
om met ondergrondse containers te
werken in een uitgestrekte gemeente als
de onze. Dat half miljoen euro wat we
daar aan uitgeven vind ik weggegooid
geld, hier hadden we veel goede andere
dingen mee kunnen doen. Helaas was
alleen Leefbaar het met ons eens.
Over Leefbaar gesproken, zij
kwamen nieuw in de raad net als
GroenLinks. Hoe bevalt dat?
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik
vind dat de kiezer hierin het belangrijkst
is. En ik heb ook niets tegen deze
partijen hoor, maar het is er niet
makkelijker op geworden. Met acht
partijen merk je dat de vergaderingen
veel langer duren maar dat is niet aan
deze twee partijen te wijten hoor. Dat
doen we met zijn allen. Ik denk dat we
in de nieuwe raad veel betere afspraken
moeten maken over spreektijden en ons
daar dan ook aan moeten houden.
Wat ik wel lastig vind, en dan komen
we terug op die basis, is dat het lastig
in te schatten is waar Leefbaar en ook
Gemeentebelangen staat. Kijk, bij
GroenLinks is dat duidelijk, die heeft
een duidelijke basis. Maar bij die ander
twee is het vooral afhankelijk van de
personen die in de fractie zitten. Dat
is geen verwijt hoor. Dit is een logisch
gevolg van een lokale partij. Als zij
moeten stemmen voor landelijke
verkiezingen zit er veel verschil. Van
de Partij voor de Dieren tot de PVV
zeg maar. Met al die verschillen moeten
zij één fractie vormen. Ik heb er veel
respect voor hoe ze dat doen, maar het
maakt het voor ons wel lastig om in te
schatten hoe ze ermee om gaan. Kijk
maar weer naar dat besluit over de grijze
container. Leefbaar was het met ons
eens, maar Gemeentebelangen niet. Dat
heeft mij zeer verbaasd.
De basis is dus belangrijk?
Ja, daarom leggen wij onze
liberale waarden ook uit.
Vrijheid, Verantwoordelijkheid,
Verdraagzaamheid, Gelijkwaardigheid
en Sociale Rechtvaardigheid, daar gaat
het om wat de VVD betreft. Daar
zit ook het grote verschil met andere
partijen.
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Leon Bos doet Nieuw-Buinen pijn: Kanaalstreekderby
prooi voor SC Stadskanaal

Gieten
Woensdag 9 maart
21:00 Xing Futsal 1

Gieten 3 Futsal

Donderdag 10 maart
19:00 Musselkanaal 1

VV Gieten

Vrijdag 11 maart
20:00 Gieten 1 Futsal
21:00 Gieten 2 Futsal

Groningen 1
Doctorandus Vijfje 8

Zaterdag 12 maart
08:30 LEO JO13-1
09:00 Gieten JO8-1
09:00 Gieten JO10-1
09:00 Gieten/Eext JO15-2
09:00 SGO JO9-1
09:00 Wildervank JO8-2JM
10:00 VV Sweel JO7-1
10:20 Gieten JO7-1
10:30 Gieten/Eext JO12-2
10:30 Gieten/Eext JO12-1
10:30 Gieten JO11-1
10:30 Gieten/Eext JO13-2
10:45 Ter Apel ‘96 JO15-2
11:15 Harkstede JO17-1
12:00 LTC JO19-1
12:30 Gieten/Eext JO15-1
12:30 Gieten/Eext MO15-1
14:30 Assen JO19-2

Gieten/Eext JO13-1
Achilles 1894 JO8-2
Achilles 1894 JO10-3
Pekelder B. JO15-1JM
Gieten JO9-1
Gieten JO8-2
Gieten JO7-1
VV Sleen JO7-1
Musselkanaal JO12-2
Zuidlaren JO12-2
SJS JO11-2JM
Onstwedder B. JO13-1
Gieten/Eext JO15-3
Gieten/Eext JO17-1JM
Gieten/Eext JO19-1
Stadskanaal JO15-2
JVZ MO15-1
Gieten/Eext JO19-2

Zondag 13 maart
10:00 Gieten 5
10:00 Annen 2
10:00 Bareveld 3
10:00 HHCombi 2
10:00 FC Zuidlaren 2
14:00 VV Gieten

Asser Boys 4
Gieten 2
Gieten 6
Gieten 4
Gieten 7
Sellingen 1

Maandag 14 maart
20:15 Sporting Emmen 1

Gieten 1 Futsal

De Kanaalstreekderby in 2L tussen Nieuw-Buinen en SC Stadskanaal
werd afgelopen zondag in SC Stadskanaal’s voordeel beslist: 0-1. Daar viel
niets op af te dingen, want de bezoekers hadden het betere van het spel en
scoorden de enige treffer van de wedstrijd door Leon Bos op een cruciaal
moment, namelijk vlak voor het ingaan van de rust.

sv Borger
Zaterdag 12 maart 2022		
09:00 Borger JO15-1
SJO FC Coevorden JO15-1JM
09:00 Borger JO11-4
HOC JO11-2
11:15 Borger JO9-1
Achilles 1894 JO9-1
11:30 Borger JO11-1
Onstwedder Boys JO11-2
11:30 Borger JO8-1
FC Zuidlaren JO8-3
14:30 Borger 2
Fit Boys 2
14:30 Borger JO19-1
LEO (Loon) JO19-1
09:00 Musselkanaal JO15-2
Borger JO15-2
09:00 SJO ZVC ‘14 JO9-3
Borger JO9-2
09:30 HOC JO11-1
Borger JO11-2
10:15 Wildervank JO13-2
Borger JO13-2
12:00 Twedo JO13-1JM
Borger JO13-1
12:00 WKE ‘16 JO13-1JM
Borger JO13-3JM
12:30 LEO (Loon) JO17-2
Borger JO17-2
14:30 HS’88 1
Borger 1
14:30 Erica SC 2
Borger 3
Zondag 13 maart 2022		
10:00 CEC 3
Borger 2 zo.

Gasselternijveen
Donderdag 10 maart 2022
SJO ZVC ‘14 JO10-2

Alteveer JO10-1JM

Zaterdag 12 maart 2022
HS’88 JO10-4JM
SJO BBC JO7-1
SJO ZVC ‘14 JO7-1
VKW JO7-1
SJO Dalen/DSC JO13-3J
SJO ZVC ‘14 JO9-2
SJO ZVC ‘14 JO8-1
SJO ZVC ‘14 JO10-2
SJO ZVC ‘14 JO15-1
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM
SJO ZVC ‘14 JO14-1JM
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM
SJO ZVC ‘14 JO12-2
Nieuw Buinen VR1
Onstwedder Boys JO17-1
SJO ZVC ‘14 JO9-3
SJO ZVC ‘14 JO10-1

SJO ZVC ‘14 JO10-3 10:30
SJO ZVC ‘14 JO7-1
09:00
SJS JO7-1
09:10
SJO ZVC ‘14 JO7-1
09:20
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM 10:00
Ter Apel ‘96FCJO9-2JM 09:00
FC Zuidlaren JO8-2
10:00
Pekelder Boys JO10-1 11:00
DZOH JO15-2
14:00
Mussel JO12-1
09:00
Veendam 1894 JO14-2 11:00
WVV JO9-2
09:00
BSVV JO12-1
11:00
SJO ZVC ‘14 VR1
15:00
SJO ZVC’14 JO17-1
10:30
Borger JO9-2
09:00
SJS JO10-1
11:00

Zondag 13 maart 2022
Gasselternyveen 3
Balkbrug 1
Musselkanaal 5
Kwiek 3

SPW 2 10:00
Gasselternyveen 1
Gasselternyveen 4
Gasselternyveen 2

14:00
10:00
11:00

Donderdag 17 maart 2022
VV Sleen 1

Gasselternyveen 1

19:30

17:00

Na dat moment werd het er voor de
Buunders niet gemakkelijker op. Sterker
nog: de tweede helft was nog niet
eens zo oud en verdediger Rick Kunst
liep tegen een rode kaart aan. Trainer
Loewie Piebes zei er iets van en mocht
vervolgens ook achter de omheining
gaan plaatsnemen. Daarna bleef het SC
Stadskanaal dat de aanval bleef zoeken,
terwijl de gastheren er af en toe ook
uitkwamen.
Nieuw-Buinen kreeg ook nog een paar
kansjes die echter allen om zeep werden
geholpen. Omdat er van alles gebeurde
(spelvertraging, blessuregevallen
bijvoorbeeld) kwam er nog wat tijd

vv Buinerveen

Engelkes en Mike Schipper
(75. Poppema). (Week in Week uit /
Gerry Grave)

Overige
voetbaluitslagen

bij zodat de ongeveer vijfhonderd
toeschouwers iets later het sportpark
verlieten.
In die slotfase probeerden de gasten de
voorsprong koste wat kost te verdedigen Uitslagen Zondag 6 maart jl.
HOC
SVV 04
1–0
en de oranjehemden forceerden van
Gieten
FC
Ter
Apel
3–3
alles, maar het zat er niet in.
Gieterveen
Farmsum
1–1
DVC’59
Buinen
2–2
Nieuw-Buinen – SC Stadskanaal 0-1
Wijster
Gasselternijveen
444. Leon Bos 0-1. Rode kaart: 56. Rick
5
Kunst (Nieuw-Buinen), 57. Piebes
Menas Sihasale 2x
(trainer Nieuw-Buinen). Toeschouwers:
SVBC
Valther Boys 2 – 1
500.
De Treffer
Zandpol
1–0
HH
Combi
Buinerveen
0–2
Nieuw-Buinen: Waarsing; Marc
Wittev.
Boys
GKC
2–0
Schipper (30. Julian Bos), Koerts,
Dennis Kunst en Rick Kunst; Bults,
Alberts en Felix;
Milan Schipper
(75. Koster),

Donderdag 10 Maart			
Buinerveen 1
SVBC 1
19.00 uur
		
Zaterdag 12 Maart			
BBC JO -15
Heiligerlee JO -15
10.00 uur
Nieuw Buinen JO -12 BCC JO 12-1
09.45 uur
BBC JO 10-1
Mussel JO 10-3
10.00 uur
BBC JO 09-1
Sleen JO 09-1
09.00 uur
BBC JO 07-1
ZVC ’14 JO 07-1
09.00 uur
		
Zondag 13 Maart			
Buinerveen 1
Zandpol 1
14.00 uur
Buinerveen 2
Sellingen 2
10.00 uur
Buinen 4
Buinerveen 3
10.00 uur

HOC
Donderdag 10 maart		
20.00 Bellingwolde 1
HOC 1
			
Zaterdag 12 maart		
9.00 HOC JO9-1
Musselkanaal JO9-2
9.00 Borger JO11-4
HOC JO11-2
9.00 DZOH JO17-3
HOC JO17-2
9.00 FC Klazienaveen JO8-2
HOC JO8-1
9.30 HOC JO11-1
Borger JO11-2
10.00 St HOC/ Valtherb. JO13-1 DZOH JO13-3
10.00 Drenthina JO15-2JM
St HOC/Valtherb. JO15-1
10.30 HOC JO17-1
BATO JO17-1JM
10.30 HOC JO12-1JM
Drenthina JO12-3JM
10.45 Fc Ter Apel´96 JO10-2
HOC JO10-1
11.00 St HOC/ Valthermond Vr1 SJO NWVV- Titan Vr1
12.00 Sc Angelslo Vr 1
St HOC/Valtherm. Vr2
12.45 St Beilen- Fit Boys Vr1
St HOC/ Valtherm. Vr3
		
Zondag 13 maart		
10.00 HOC 2
Nieuw Buinen 2
10.00 Zwartemeerse Boys 2
St HOC/ Valtherboys 3
10.00 St HOC/ Valtherboys 4
Beilen 3
10.00 st HOC/ Valtherboys 5
KSC 3
10.00 Sc Erica 5
St HOC/ Valtherboys 6
10.00 St HOC/ Valtherboys 7
vv Sleen 3

Uitslagen Donderdag 3 maart jl.
Nieuw-Buinen GVAV Rapiditas 1 – 1
HOC
Twedo
0–1
Valther Boys
De Treffer
0-0

De Treffer ‘16
Maandag 7 maart 2022 				
19:00 De Treffer ‘16 MO17-1
Ter Apel ‘96 FC MO17-1
Zaterdag 12 maart 2022 				
09:00 De Treffer ‘16 JO8-1JM
Roswinkel Sp. JO8-1JM
09:30 De Treffer ‘16 JO9-1JM
BNC JO9-1
10:00 Alteveer JO13-1JM
De Treffer ‘16 JO13-1JM
10:00 De Treffer ‘16 JO11-1JM
Stadskanaal JO11-2
11:00 De Treffer ‘16 MO17-1
Twedo MO17-1
14:00 De Treffer ‘16 JO17-1
Gorecht JO17-3
Zondag 13 maart 2022 				
10:00 Veelerveen 4
De Treffer ‘16 2
14:00 De Treffer ‘16 1
Weiteveense Boys 1

Nieuw-Buinen
9-3-2022
19:15 Sweel MO17-1
Nieuw Buinen MO17-1
20:15 ST Asser Boys/FC Assen VR1 Nieuw Buinen VR1
			
12-3-2022
09:45 Nieuw Buinen JO12-1
SJO BBC JO12-1JM
09:45 Nieuw Buinen MO13-1
WVV MO13-1
09:45 Nieuw Buinen MO17-1
Noordscheschut MO17-1
11:15 Nieuw Buinen MO15-1
SJOFCCoevorden MO15-1
11:45 Nieuw Buinen MO17-2
LEO (Loon) MO17-1
14:30 Nieuw Buinen JO17-1
Wildervank JO17-2
15:00 Nieuw Buinen VR1
SJO ZVC ‘14 VR1
08:45 LTC JO8-4
Nieuw Buinen MO8-1
09:00 SPW JO9-1
Nieuw Buinen JO9-1
10:30 WVV JO10-1
Nieuw Buinen JO10-1
10:30 Westerwolde JO15-2JM
Nieuw Buinen JO15-1
11:00 Noordster JO13-1
Nieuw Buinen JO13-1
13:15 Noordster JO11-1
Nieuw Buinen JO11-1
			
13-3-2022
10:00 HOC 2
Nieuw Buinen 2
14:00 Veendam 1894 1
Nieuw Buinen 1

28

Dinsdag 8 maart 2022

29

Borger wint derby tegen SJS

Foto: Alle Oldenbeuving
Slechts 14 kilometer asfalt ligt er tussen de sportparken van SV Borger en SJS uit
Stadskanaal. Daarmee wordt er automatisch gesproken van een derby in de vierde
klasse D van het noordelijke amateurvoetbal. Afgelopen zaterdag werd er gestreden
in Borger. De Knoalsters waren vooraf licht favoriet. Zij doen immers volop mee in
de titelstrijd. Toch was de thuisploeg na ruim negentig minuten ploeteren de meest
gelukkige. De groenwitten wonnen met de minimale score van 1-0. Onverdiend was
het gezien de kansenverhouding niet, al was de wedstrijd grotendeels in evenwicht.
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Valthermond zet ook Helpman aan de
kant en is alleen koploper

Valthermond heeft het voor elkaar: de club is na de 2-0 thuisoverwinning op Helpman
van afgelopen zondag alleen koploper in de zondag tweede klasse L. Op donderdag
3 maart jl. verloor de concurrent in de titelstrijd, het stad-Groninger GVAV-Rapiditas,
twee dure punten door tegen hekkensluiter Nieuw-Buinen gelijk te spelen, zondag
speelde die club tegen WKE’16 gelijk. Het was voor de Mondkers dus een superweek.

En dus werd de achtervolger ineens koploper. “Het bleef veel te lang spannend omdat wij
Een heerlijk gevoel voor zowel de trainer, de de kansen niet afmaakten.” Wat heet: tot de
staf, de spelers en alle volgers. Het lijkt niet
slotminuut werd de middenmoter uit Haren
op te kunnen en de kreet ‘eerste klasse’ is al
in leven gehouden. Valthermond staat nu
veelvuldig genoemd. Wie weet. Hoe dan ook twee punten ‘los’ van GVAV-Rapiditas.
is het lastig de blauw-witten te verslaan. Dat
Door: Erwin Beukema
blijkt meer en meer en scoren doet de ploeg
Valthermond-Helpman 2-0
geluk dat het daarmee gecreëerde rolletje
25. Schlimback 1-0, 90. Yordi van der Laan
doelman Brian de Jonge dusdanig verraste dat van trainer Kenny Koning altijd wel. Tegen
Groggy Haandrikman
Helpman deden Rick Schlimback en invaller
2-0. Scheidsrechter: Van Veen. Toeschouwers:
deze volledig langs de bal dook. De 1-0 was
Het duurde even tot de wedstrijd echt op
Yordi van der Laan dat. Broertje Dion had
250.
een feit.
gang kwam. In het eerste kwartier viel er
het duel voor de thee al in het slot kunnen
weinig te beleven voor het talrijke publiek
gooien door de 2-0 binnen te schieten, maar
Valthermond: Sahetapy, Dion van der Laan,
Spannend tot het laatste fluitsignaal
op de Drift. De voorwaartsen werden maar
hij verzaakte.
Wilts, De Graaf en Kremer; Braakman, Bulle
De voorsprong gaf Borger duidelijk extra
moeilijk bereikt en de losse flodders die
en Schlimback; Jorn Drayer (65. Yordi van
energie om de rijen gesloten te houden.
met name door Borger van grote afstand
Koning vond dat zijn team tot aan de rust
der Laan), Milan Drayer (85. Weggemans) en
Good-old Wolters werd maar zelden echt
werden afgevuurd zeilden hoog over. Rond
al met 3-1 of 4-1 voor had moeten staan.
Veerbeek. (Week in Week uit / Gerry Grave)
getest. Ook aan de andere kant waren de
de twintigste minuut greep SJS enigszins het
kansen spaarzaam. Pas toen SJS in de slotfase
initiatief. In korte tijd stichtten ze een aantal
steeds meer risico’s ging nemen kwam er
keren gevaar voor het doel van Borgergoalie
wat meer ruimte. Christiaan Vos had hier
Edwin Haandrikman. Het bleef bij blaffen,
twee keer van kunnen profiteren, maar
van doorbijten was geen sprake. Aan de
De Jonge liet zich niet opnieuw verrassen.
andere kant lagen de voorwaartsen van
Zo bleef het spannend tot het laatste
Borger behoorlijk aan de ketting bij hun
fluitsignaal van de wel erg kwistig met kaarten De 24- jarige Wessel
Koomans is er
bewakers. Dit bleef vrijwel de hele eerste
strooiende scheidsrechter Johan Wenting.
zondagmiddag in de
helft het geval. Pas in blessuretijd kon Luuk
Maar liefst tien gele kaarten stonden er op
uitwedstrijd tegen Wijster
Kenter zich eindelijk eens door de drukte
het wedstrijdformulier. Eerlijk verdeeld
(4e klasse D) in geslaagd
heen worstelen, zijn doelpoging eindigde
over beide teams, dat wel. Borgernaar Joep
zijn 75e goal voor zijn
echter net aan de verkeerde kant van de paal. Hiddink ontving in de dying seconds zelfs
club Gasselternijveen te
Ondertussen was doelman Haandrikman, na nog zijn tweede geel en mocht vroegtijdig
maken.
een ongelukkige botsing met zijn teamgenoot inrukken. Het paste niet bij de geest van
Tim Edens, al groggy vervangen door Mark
de wedstrijd. Op het scoreverloop had het
Wessel Koomans,
Wolters. De 49-jarige assistent-trainer hield
overigens geen invloed. Het bleef bij 1-0.
die als pupil bij v.v.
het doel tot aan de rust schoon.
Gasselternivjeen begon,
Kleine verschillen
werd al op jeugdige
Lucky Luuk
Dit eindresultaat brengt de groenhemden
Na rust kwam de thuisploeg het beste uit de
toch weer een stapje dichter bij de kopgroep leeftijd gescout door FC
Groningen. Op zijn 15e
startblokken. Hendrik Gustin kreeg een vrije in deze ongemeen spannende 4e klasse. Ze
keerde hij terug naar
schietkans binnen de zestien, maar maaide
staan nu vijfde met vijf punten achterstand
Gasselternijveen, waar
in het luchtledige. In de volgende aanval
op koploper WVV. SJS staat derde op drie
hij meteen, ondanks
hielden de gasten opnieuw de adem in toen
punten van de nummer 1 uit Winschoten.
zijn jeugdige leeftijd, een
een harde voorzet van Christiaan Vos langs
Volgende week gaat Borger op bezoek bij
belangrijke speler in het eerste elftal van de
veel succes voor de Nieveensters. De club
alles en iedereen door de doelmond suisde.
het als tweede geklasseerde HS’88 en de
club
werd.
is ontzettend blij met haar veel scorende
Eén grote teen was voldoende geweest om
Knoalsters mogen aan de bak tegen het
aanvoerder en had voor deze bijzondere
Borger te laten juichen. Niemand kwam er
onvoorspelbare SVBO.
Na een uitstapje van drie jaar naar Nieuw
gelegenheid een speciaal shirt met opdruk
echter aan, waardoor de blauwhemden met
de schrik vrij kwamen. De opluchting was
Opstelling Borger: Edwin Haandrikman (45. Buinen, voetbalt Koomans vanaf het seizoen voor hem laten maken.
2017/2018 al weer een aantal jaren met
van korte duur, want een vijftal minuten
Mark Wolters), Wiljan Vos, Joep Hiddink,
later was het wel raak. Matthijs Brink ging
Tim Edens, Matthijs Brink, Levi v/d Span
goed door aan de linkerkant, hij omzeilde
(69. Bas Kaspers), Christiaan Vos, Floris
een tegenstander, waarna de bal voor het
Hiddink (88. Ruben de Valk), Hendrik
doel belandde. Luuk Kenter had daar een
Gustin, Gijs Roda (62. Benjamin Mazeau) en
loeiharde uithaal in gedachten. De spits raakte Luuk Kenter.
het leder volkomen verkeerd, maar had het
SV Borger en trainer Arne Joling gaan ook volgend seizoen met elkaar door. Daarmee
gaat Joling zijn negende seizoen in bij Borger en daarmee is hij de langst zittende
trainer bij de club.

75e goal Wessel Koomans voor
Gasselternijveen

Arne Joling ook komend seizoen trainer
van SV Borger

Bij Schutrups Schoenen aan de Zuiderhoofdstraat

De spelersgroep gaf aan in het nieuwe
seizoen graag verder te willen met dezelfde
staf (die naast Joling bestaat uit de assistenttrainers Mark Wolters, Mark Meinema en
Ronald Bulthuis en teammanager Lambert
Dries) en ook het bestuur is tevreden met de
Het duurt nog even maar voor de echte wielerliefhebbers is dit een prachtige
aankondiging. Op donderdag 28 april a.s. wordt er vanaf 20.00 uur een prachtig Wieler aanpak van ‘team Joling’.
Cafe georganiseerd in Exloo.
Wat vindt Joling er zelf van? ‘Dit seizoen
kreeg de selectie een flinke impuls vanuit de
Dan komen grote legendes als Erik Dekker,
is dan aanwezig. Ook is er die avond Livejeugd. Dat is anders werken voor mij dan de
Muziek. Toegang is een vrije gift voor de
Johan Museeuw, Bart Veldkamp, Steven
jaren hiervoor, één van de dingen is dat er nu
natuur in Drenthe. Wilt u erbij zijn dan
Rooks, Maarten den Bakker, Gert Jakobs en
veel te kiezen valt. We beschikken over een
dient u zich wel aan te melden. Kijk voor
Janneke Ensing naar Exloo om prachtige
mooie ruime selectie en ik denk dat er nog
aanmelden even op de facebookpagina van
verhalen te vertellen over hun wielersport.
veel rek zit in deze groep. Met Jong Borger
Schutrups Exloo.
Ook wielersportverslaggever Gio Lippens

Er komt een prachtig Wieler Cafe naar
Exloo

hebben we bovendien een ideaal podium voor
jonge jongens om zich door te ontwikkelen
tot ze wellicht over enige tijd klaar zijn voor
de eerste elf. Bij het 1e elftal verloopt dit
seizoen tot nu toe wat wisselvallig. Na een
sterke start vielen we terug, maar we zitten
nog steeds bij de kopgroep en wie weet wat
er allemaal nog mogelijk is de komende
maanden’ geeft een tevreden Joling aan.
Het zou inderdaad mooi zijn voor de club
om, in het jaar waarin het 75-jarig jubileum
wordt gevierd, tot het eind mee te blijven
doen om de prijzen. Zowel Borger 1 als Jong
Borger is daarvoor nog volop in de race.

30

Dinsdag 8 maart 2022

31

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de verkiezingen
voor de gemeenteraad van 16 maart a.s. in volle gang.
De fractie van D66 heeft de kieslijst rond; een team
van 11 betrokken lokale deskundige leden zal zich de
komende periode inzetten om de idealen van D66 in
onze gemeente verder te gaan realiseren.
De fractie van D66 vindt het belangrijk dat u weet op wie
u stemt en waarvoor hij/zij zich in willen zetten, daarom
hebben alle kandidaten zich de afgelopen weken aan u
voorgesteld.
Als laatste aan de beurt is John Goeree uit Nieuw Buinen,
onze lijsttrekker. John is ruim 7 jaar lid van D66 en is
vanaf de eerste dag betrokken bij zowel het bestuur als de
steunfractie. Sinds juni 2021 is John onze lijstrekker voor de
komende verkiezingen.
Je woont in Nieuw-Buinen, kun je iets vertellen over je
betrokkenheid bij je dorp?
Ik ben een aantal jaren actief geweest binnen de
speeltuinvereniging “De Veenspelers” en ik ben momenteel
bestuurslid van de Stichting Multifunctionele Accommodaties
Borger-Odoorn en daarmee afgevaardigde van de MFA
Noorderbreedte. Daarnaast sta ik met enig regelmaat op een
zaterdagochtend achterop een vrachtwagen om oud-papier op
te halen in Nieuw Buinen voor de school van mijn dochters.
Wat is je mooiste plek in de gemeente Borger-Odoorn?
Ik mag graag met ons gezin wandelen in het bos, hiervoor
gaan wij vaak naar Poolshoogte, het Hunzebos of Leewal
(beide onderdeel van het Geopark de Hondsrug). Voor
kinderen is er de Sabeltandtijgerspoor in het Hunzebos die
hoe vaak je hem ook loopt, leuk (en leerzaam) blijft.
Maar ook wandelen over de plattelandswegen zoals
de tweederdeweg in Nieuw Buinen waar je tussen de
landbouwvelden door met enig regelmaat de herten ziet
springen. Dit doet mij dan zeker beseffen in wat voor mooie
gemeente wij wonen.
Waarom heb je jezelf beschikbaar gesteld als lijsttrekker
voor D66 van onze gemeente?
Sinds de geboorte van mijn dochters ben ik politiek actief en
zit ik ook in diverse besturen. De gedachte om actief deel te
nemen aan de politiek is een (nog) mooiere toekomst voor
mijn kinderen, maar uiteraard voor iedere inwoner. Door een
rol te vervullen in de gemeenteraad kan ik deze ambitie waar
maken! Ik heb mij beschikbaar gesteld om zo nog actiever bij
te kunnen dragen aan de toekomst van Borger-Odoorn en
haar inwoners.
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expertise op de diverse onderwerpen klaar staat om zich de
komende jaren voor onze gemeente en haar inwoners in te
gaan zetten.
Op welke wijze ga jij er voor zorgen dat het geluid
vanuit de fractie D66 Borger-Odoorn wordt gehoord om
provinciaal en landelijk niveau?
Ik zie op bepaalde thema’s een groot verschil tussen hoe de
landelijke politiek ergens tegenaan kijkt in vergelijking met de
realiteit en toepasbaarheid in onze gemeente. Uiteraard is dit
ook zichtbaar binnen onze eigen partij. Daarom ben ik ook
trots op ons verkiezingsprogramma waar wij het landelijke
D66 programma hebben weten te vertalen naar wat er bij ons
lokaal speelt.
In deze bestuursperiode zijn wij als D66 BorgerOdoorn actief aangesloten bij een werkgroep van
plattelandsgemeenten die vertegenwoordigd worden door de
lokale D66 raadsleden.
De werkgroep heeft als gezamenlijk doel om de onderwerpen
die specifiek in onze gemeentes spelen of juist fundamenteel
anders zijn dan in de stedelijke gemeenten onder de aandacht
te brengen bij de provincies en “politiek Den Haag”.
Wat zou je graag willen bereiken in de gemeente politiek
de komende 4 jaren?
De eerder genoemde thema’s die onder druk staan, zijn
thema’s waar wij nu direct mee aan de slag moeten gaan. Deze
thema’s en de daarbij behorende acties en mogelijkheden
die wij zien, hebben wij ook uitgebreid beschreven in ons
verkiezingsprogramma. Een aantal zal ik hieronder uitlichten.
Wonen: het is fijn wonen in Borger-Odoorn, we willen ook
dat dit zo blijft. Iedereen zou prettig moeten kunnen wonen
in een woning die past bij de levensfase waarin iemand zich
bevindt. Wij focussen ons minder op aantallen woningen,
maar meer op verspreiding over onze dorpen zodat onze
jongeren kunnen blijven wonen waar zij zijn opgegroeid,
oftewel optimaal gebruik maken van inbreidingslocaties.
Klimaat en energie: klimaatverandering klopt aan de deur
en is in veel gevallen al achter de voordeur te vinden en in de
portemonnee te voelen. Wij willen samen met de inwoners
er voor zorgen dat de gevolgen van de energietransitie
betaalbaar blijven, en voor de inwoners gaat werken,
bijvoorbeeld in de hoogte van de energierekening.

aandacht te brengen, daarin kunnen we nog wel verbeteren en
misschien ook toegankelijker worden.
Zorg: de gemeente speelt een belangrijke rol als spil tussen
zorgaanbieders en zorgvragers. D66 wil de wensen en
mogelijkheden van onze inwoners (zowel jong als oud)
voorop zetten in dit overleg van vraag en aanbod. Bovendien
dient er voldoende gemeentelijke ondersteuning te zijn in het
zoeken naar de juiste zorgaanbieder.
Een eerste stap is hierin al gezet, de gemeenteraad heeft
namelijk onlangs besloten dat er een ouderenadviseur
komt. Maar wij kijken verder en zien ook graag de
onnodige drempels die mantelzorg ingewikkeld maken
verdwijnen. De gemeente moet bijvoorbeeld bij het verlenen
van vergunningen geen onnodige obstakels opwerpen
voor mantelzorgwoningen waar kinderen dichtbij hun
hulpbehoevende ouders wonen. En naast het aanbieden van
onafhankelijke cliëntondersteuners kan de gemeente ook
inwoners die als mantelzorger actief zijn attenderen op het
gebruik maken van een mantelzorgmakelaar wanneer de
mantelzorger aanvullend is verzekerd. Dit verlicht zowel de
druk bij de mantelzorgers als bij de gemeente.

Veiligheid: een 30 km zone is bedoeld voor
de veiligheid van de kwetsbare weggebruikers,
maar de huidige inrichting, eigenlijk het
gebrek aan inrichting zorgt juist voor
schijnveiligheid. Veel te vaak gebeuren er nog
Om mij in te zetten voor alle belangrijke thema’s die onder
ongelukken waarbij gelukkig tot op heden
druk (komen te) staan zoals Wonen, Werk, Onderwijs, Zorg
alleen nog maar materiële schade is. Er zijn
en Klimaat.
meer dan voldoende manieren beschikbaar
om een 30km zone goed in te richten. Veel bewoners van een
Wat vind je de belangrijkste bijdrage van D66 in de
dergelijke 30km zone hebben zelf ook mooie ideeën hiervoor
huidige bestuursperiode?
aangedragen.
Ondanks dat D66 maar 1 zetel heeft hebben Albert Trip
Wat is je boodschap voor Borger-Odoorn de komende
(Wethouder) en Martin Hoogerkamp (Raadslid) zeer mooie
jaren?
resultaten weten te bereiken. Hierbij denk ik dan aan de nieuw Wij gaan dus voor 30km zones in de dorpskernen waarbij
Wij mogen trots zijn op onze mooie gemeente. Samen gaan
te bouwen schoollocatie voor het Esdal College in Borger, de de juiste inrichting een belangrijk onderdeel moet zijn. Maar
wij voor Borger-Odoorn zodat wij trots blijven.
ook meer zichtbare kenmerken zoals herhaling van de 30km
aanleg van het nieuwe sportpark Harm Kuiper in Odoorn,
zone borden in plaats van alleen aan het begin en einde van
maar ook zeker de aanpak van laaggeletterdheid en aandacht
Wat wil je verder nog kwijt?
een zone. Uitgangspunt hierbij is voor ons dat langzaam
voor cultuur in onze gemeente. Wij zijn als D66 BorgerOns motto voor deze verkiezingen is “Hier en Nu”. Het
verkeer met voorrang behandeld moet gaan worden en dat
Odoorn beide dankbaar voor wat zijn voor ons gemeente
er oog is voor de spelende kinderen. 30km per uur moet ook “Hier” slaat op onze mooie gemeente waar wij ons thuis
hebben gedaan de afgelopen jaren.
voelen, kunnen leren, werken en oud willen worden. Alleen
daadwerkelijke het maximum zijn.
zijn dit juist de thema’s die steeds vaker onder druk komen
Daarnaast is het goed te zien dat wij constructief hebben
kunnen samenwerken met de andere partijen, maar toch ook Uiteraard moet er ook aandacht zijn voor de andere onveilige te staan en daarom dan ook het “Nu”. Het is nu het moment
situaties in onze gemeente. Heb je voorbeelden van onveilige om te zorgen dat deze thema’s de aandacht krijgen die zij
echt ons eigen sociaal liberale geluid hebben kunnen laten
situaties mail mij deze dan op goereed66@gmail.com. Dat
horen.
verdienen om te waarborgen dat wij ons hier thuis blijven
helpt ons om deze in beeld te brengen en kijken wat er
voelen, blijven ontwikkelen, een fijne baan blijven vinden en
gedaan kan worden om aan te pakken.
Je hebt een mooi en deskundig team van mannen en
oud kunnen worden.
vrouwen om je heen in de fractie van D66 de komende
Sport: dankzij de minimavoorzieningen van de gemeente,
periode, hoe ga je deze kwaliteiten benutten?
Mocht jij ook je bijdrage willen leveren aan de
maar ook het jeugd sportfonds is het voor iedereen die wil
Als raadslid moet je over veel zaken iets vinden en zeggen,
gemeentepolitiek bij D66, of bij een andere partij, maak
maar ik ben mij er goed van bewust dat ik niet overal evenveel sporten al mogelijk om te sporten. Een aantal partijen willen
dat dan kenbaar! Je mag altijd aansluiten, meeluisteren en
vanaf weet. Daarom ben ik zeer blij en uiteraard ook trots op het sporten gratis maken voor de jeugd, maar dat is nu al
meedoen. Wees welkom.
het geval voor inwoners die niet de financiële draagkracht
het team dat samen met mij de komende periode aan de slag
wil gaan. Met dit team hebben wij alle kennis in huis om met hebben. Wij verwachten dus geen toename van sportende
Bent u geïnteresseerd in onze idealen voor Borger-Odoorn
jeugd wanneer deze gratis wordt en zien veel liever dat het
een goed onderbouwd verhaal te reageren op en te beslissen
kijkt u dan op www.d66borger-odoorn.nl voor ons
sporten meer gestimuleerd gaat worden door extra inzet van
over de onderwerpen die in de gemeenteraad aan bod gaan
verkiezingsprogramma; mail of bel met
de combi coaches, zodat zij het goede werk wat al geleverd
komen.
wordt kunnen uitbreiden. Het is onze verwachting dat het op Martin Hoogerkamp (Raadslid D66) via
de juiste manier stimuleren meer effect heeft dan gratis sport martinhoogerkamp@gmail.com / 06-52490487 of neem
Daarnaast hebben een aantal kandidaten op onze lijst al
contact op John Goeree, lijsttrekker van D66
enorm veel jaren ervaring in de gemeenteraad. Dit alles zorgt aanbieden. Het is daarnaast wel de taak van de gemeente
ervoor dat er een zeer ervaren team met meer dan voldoende om de bestaande regelingen goed bij alle inwoners onder de
Borger-Odoorn via goereed66@gmail.com / 06-46900717.
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Gieten/Eext onder 19 maatje te groot voor SVR Landschapscamping Sparrenhof in
Gasselte is Camperlocatie van het jaar 2022
leeftijdsgenoten van Borger

Afgelopen zaterdag stond in de 1e klasse van de voorjaarscompetitie voor teams
onder 19 een heuse derby op het programma: op het hoofdveld van Gieten versloeg
Gieten/Eext onder 19 Borger onder 19. Na negentig minuten voetballen stond het
3-0 voor de thuisploeg. Op de uitslag viel niets af te dingen, omdat de rood-witten
veel slagvaardiger dan de bezoekers waren. Door de winst staat Gieten/Eext onder
19 met negen punten uit drie wedstrijden keurig bovenaan. Borger is met vier uit drie
middenmoter.
Tot aan de rust waren het de gastheren die de
lakens uitdeelden, de betere kansen kregen
en ‘maar’ met 1-0 leidden door een doelpunt
van Jens Scholtens. Een stand van 3-0 zou
een vrij normale stand zijn geweest, maar die
stand bereikten de spelers van trainer Gert
Sterken uiteindelijk dus alsnog. Een lesje in
effectiviteit werd na rust laten zien. Daar
waar Borger voetballend nog wel redelijk
voor de dag kwam, ook wel wat kansen kreeg,
maar lang niet scherp genoeg was, was het
Gieten/Eext onder 19 dat de linies beter op
elkaar had aangesloten. Bovendien maakte de
koploper minder fouten en werden ook nog
eens twee gave goals door respectievelijk Joris
Froeling en Lars Lokhorst gescoord.

Gieten/Eext JO19-1 - Borger JO19-1 3-0
25. Scholtens 1-0, 58. Froeling 2-0, 73.
Lokhorst 3-0.
Gieten/Eext JO19-1: Lanting; Van Calker,
Torenbosch en Stoffers (60. Maris); Ivo
Reugebrink, Scholtens, Feunekes, Exterkate
en Bakker; Dokter, Lokhorst en Froeling.
Borger JO19-1: Bjorn Haddering; Ruben
Haddering, De Roos, Spiegelaar en
Drenth (46. Huiben); Smit, Yprenburg
(46. Akkerman), Oost (55. Deuring) en
Remmelink; Lokken en Porto.
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Door Borger, Buinen, Exloo en Odoorn
Live uitzending op het Belgische Sporza

Wielertoppers Ronde van Drenthe rijden
komend weekend door onze regio
Organisatrice Femmy van Issum windt er geen doekjes om. Het organiseren van een
wielerronde in deze tijd van oorlogsdreiging en een Corona pandemie die weliswaar
op z’n retour is, maar nog steeds alle aandacht vraagt, valt niet mee. De verzuchting
komt uit het diepst van haar hart: “Die mensen daar hebben het vreselijk moeilijk
en wij organiseren een wielerwedstrijd. Dat voelt heel raar. Eigenlijk heb ik er dit jaar
niet zoveel zin in.”

SVR Landschapscamping Sparrenhof in Gasselte sleepte op 1 maart jl. de titel
Camperlocatie van het jaar 2022 – Nederland in de categorie campings in de wacht.
Een fantastische waardering die door reviews van kampeerders tot stand is gekomen.
De eigenaren Carlo en Claudia Hadderingh (foto) zijn er maar wat blij mee.
De waardering vond tijdens het vorige
seizoen dat van eind maart tot en
met eind september duurt plaats. De
landschapscamping kreeg een maximale score
van maar liefst vijf sterren en biedt grote,
groene plekken op de grens van zand en veen
op de Hondsrug aan. Vijf jaar geleden vond
er een uitbreiding plaats waardoor er dubbel
zoveel plaatsen op de camping zijn. Naast
elf camperplekken zijn er ook tientallen
comfortplaatsen.
Er zijn erg veel camperplekken in Nederland
en dus is dit een heel goede prestatie. “Het
is dan ook een fantastische waardering van
onze gasten die echt overal vandaan komen.
Het is een bevestiging dat ze van hun verblijf

hebben genoten. We zijn hen daar dan ook
bijzonder dankbaar voor”, aldus Carlo en
Claudia.
Ook de Limburgse Camperplaats ’t Rooth
won een prijs van Campercontact, een van
de grootste platforms met camperlocaties
in de hele wereld, namelijk in de categorie
camperplekken. Campercontact reikt de prijs
Camperlocatie van het jaar uit om de kwaliteit
van overnachtingsplaatsen voor camperaars
te verbeteren. In Nederland zijn ruim 2.400
overnachtingslocaties die camperaars via de
app en op de website van Campercontact
kunnen vinden. (Week in Week uit / Gerry
Grave)

Ook Traiteurslager Manfred Stiekema in
actie voor giro 555
Ook Traiteurslager Manfred Stiekema in Borger zet zich in voor giro 555.
Voor elke gekochte Oekraïne burger doneert
Manfred Stiekema 1 euro naar giro 555.

Mini’s in Borger mogen weer volleyballen
Vol goede moed begonnen de
verschillende teams van Vonk/
Coevorden, Thriantha, En
Bloc, Emmen'95 en V.E.B.'98
aan hun toernooi in Borger.

Tijdens de traditionele persbijeenkomst
voorafgaande aan het Drents wielerweekend
ging ’t vooral over bijzaken terwijl het
sportieve nieuws ook volop aandacht
verdiende. Voor de verschillende koersen
heeft zich een indrukwekkend deelnemersveld
aangemeld. Topwielrennen in optima forma
en dat ook nog eens in heel Europa live op
tv te volgen zal zijn. Het Belgische Sporza
doet verslag van zowel de Profronde voor
mannen als de WorldTour voor vrouwen.
Deze beelden worden overgenomen door
Eurosport, TV Drenthe en NOS-online.

op de Voorbosweg in ’t parcours opduikt. Via
Exloo gaat ’t vervolgens verder naar Odoorn. Door luidkeels voor elke set
hun “Yell” te laten horen…
Onder de 96 deelnemers zijn verschillende
laten de teams duidelijk weten
kanshebbers op de eindzege aan te wijzen
dat ze aanwezig zijn! Winnen of
zoals Lorena Wiebes, Elena Cechhini en
verliezen, het maakt niet zoveel
Ellen van Dijk. Opvallend is dat de winnares uit. Het plezier spat er van af
van de Belgische openingswedstrijd van
en de ouders op de tribune zijn
het seizoen, Omloop het Nieuwsblad, onze
haast fanatieker dan de spelers in
landgenote Annemiek van Vleuten op de
het veld. De mini’s kunnen en mogen weer
voorlopige startlijst ontbreekt. Ook andere
volleyballen, daar gaat het om. Top gedaan
Nederlandse toppers zoals Chantal Blaak en
allemaal! Wij zijn allemaal trots op jullie!
Marianne Vos zijn (nog) niet aangemeld.

UCI MIRON Women’s WorldTour met
tussensprint in Borger
Op zaterdag 12 maart a.s. staan om 12.15
bij het provinciehuis in Assen bijna alle
wereldtoppers bij de vrouwen aan het vertrek.
Na ruim 155,9 km ligt de finishlijn aan de
Prinses Beatrixtraat in wielerhoofdstad
Hoogeveen. Onderweg moeten de rensters in
totaal vier keer de VAM-berg en verschillende
keienstroken bedwingen. Even na 13.00 uur
worden de rensters a.s. zaterdag in Borger
verwacht waar men via de gereconstrueerde
Koesteeg de Hoofdstraat opdraait. Hier is de
lijn getrokken voor de Hunebedhoofdstad
SPRINT. Via de rotonde gaat ’t vervolgens in
de richting Buinen waar de eerste keienstrook

Albert Achterhes Profronde van Drenthe
Volgend jaar moet ’t jubileum groots gevierd
gaan worden met de 60e editie van dit
Drentse wielermonument maar eerst mogen
112 renners nog proberen op zondag 13
maart a.s. deze koers over ruim 198 km op
hun naam te schrijven. Ook het profpeloton
bij de mannen start bij het provinciehuis
in Assen (extra vroeg om 10.30 uur i.v.m.
de rechtstreeks tv-uitzending) en finisht op
de Beatrixtraat in Hoogeveen rond 15.15
uur. Tussen start en finish moet vijf keer
de VAM-berg worden ‘genomen’. Ook
nu rijdt het peloton door Borger waar om
even voor 11.30 uur aan de Hoofdstraat
t.h.v. de plaatselijke HUBO opnieuw de

Hunebedhoofdstad SPRINT gereden gaat
worden.
Naast de verrassende winnaar van vorig
jaar, de Belg Rune Herregodts, kunnen
de wielerfans zich ook verheugen op de
komst van Niki Terpstra. Sinds 2019 rijdt de
inmiddels 37-jarige klassiekerspecialist voor
de wielerploeg Team TotalEnergies. In 2014
won hij de klassieker Parijs-Roubaix en in
2018 de Ronde van Vlaanderen. Uit onze
regio moeten we de kansen van David (de
zoon van) Dekker ook niet onderschatten.
Hij staat als kopman van zijn team JumboVisma aan de start. Andere regionale toppers
zijn Roy Eefting, Adne koster, Danny van

Uitslagen van VEB N2 1:
O.S.R. N2 1
0–2
V.E.B.'98 N2 1
Thriantha N2 1 1 – 1
V.E.B.'98 N2 1
V.E.B.'98 N2 1 2 – 0
Thriantha N2
der Tuuk, Bert-Jan Lindeman en natuurlijk
Elmar Reinders. In totaal staan er zeven UCI
Worldtour en ProTeams aan de start.
Tijdens de persconferentie werd verder
bekendgemaakt dat de MIRON Albert
Achterhes Ronde van Drenthe toerversie
op zaterdag 12 maart a.s. wordt verreden.
Voor dit recreatieve wielerevenement kan ’s
morgens gestart worden in MFC De Magneet
in Hoogeveen. De deelnemers rijden voor
een groot deel over het parcours van de
WorldTour voor vrouwen.
Meer informatie zoals deelnemerslijsten en de
route is te vinden op: rondevandrenthe.nl
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André Manuel speelt ‘SNEU’ in het
ATLAS Theater

GroenLinks is van de inwonerparticipatie,
maar dan echt!

Een martelaar die in het paradijs merkt
dat al zijn maagden tweedehands zijn.
Sneu. Een VVD’er die nooit geleerd
heeft hoe hij moet frauderen. Sneu.
Een pornoactrice met smetvrees. Sneu.
Eendagsvliegen met een vrij weekend.
Sneu. Voor 100.000 dollar een giraffe neer
mogen schieten en missen. Sneu. Een
Duitse komediant. Sneu.

Participatie is een begrip dat momenteel te pas en te onpas wordt gebruikt. Vaak
wordt dit genoemd zonder inhoud. Zonder onderliggende visie. GroenLinks doet
dit niet. Wij gaan voor de échte dialoog. Het echte betrekken van de omgeving
en de bewoners die er wonen. Dus zo vroeg mogelijk, voordat alles eigenlijk al
dichtgetimmerd is.

‘SNEU’ is het zoveelste programma van
André Manuel. Dat wordt weer lachen, gieren
en brullen over de rug van alle anderen. Dat
is pas SNEU.
Een ouderwets avondje topamusement. Je
kan natuurlijk ook thuisblijven. Maar dat is
echt sneu.

André Manuel staat op zaterdag 26 maart
met zijn voorstelling ‘SNEU’ in het ATLAS
Theater. Kaarten voor deze voorstelling zijn
te koop via atlastheater.nl

PvdA Borger-Odoorn zet
verkeersregelaars in bij gevaarlijke
oversteek Nieuw-Buinen
Vrijdag 11 maart tussen 8:00 en 10:00 zet de PvdA Borger-Odoorn verkeersregelaars
in om scholieren veilig over te laten steken in Nieuw-Buinen. De oversteek van het
Dwarsdiep van de Parklaan naar de Brugstraat, pal naast de rotonde bij de Aldi
is volgens de PvdA een enorm gevaarlijke oversteek. Heel veel scholieren die in
Stadskanaal naar school gaan moeten gebruik maken van deze oversteek om bij
school te komen. Al eerder stelde de PvdA deze kwestie aan de orde.
Naast professionele verkeersregelaars zullen
lijsttrekker Peter Zwiers en Nieuw-Buiner
kandidaat voor de PvdA Berry Kuipers
aanwezig zijn. Kuipers ziet met eigen ogen
hoe het met regelmaat maar net goed gaat bij
de oversteek. Hij zou graag zien dat er meer
aandacht komt voor de gevaarlijke oversteken
in de gemeente. “Kwetsbaar verkeer, zoals
fietsers en voorgangers, moeten veilig gebruik
kunnen maken van het verkeer.” Ook uit

Borger komen veel verontrustende signalen
binnen bij de PvdA dat ouderen en kinderen
door het ontbreken van een voetpad of
slechte stoepen niet veilig naar de winkel of
speeltuin kunnen. De PvdA maakt zich hier
zorgen over en wil dit probleem aanpakken.
Later dit jaar zal de gemeente het Dwarsdiep
aanpakken. Wat de PvdA betreft worden
er al tijdelijke maatregelen genomen bij het
Dwarsdiep, bijvoorbeeld met belijning of

Het betrekken van omwonenden en
omgeving is niet nieuw. De overheid
is verplicht besluiten te publiceren en
antwoorden te geven over de te nemen
besluiten (zienswijzen). Daarnaast staat
de mogelijkheid om bezwaar of beroep in
te stellen als omwonende. Heel formeel
allemaal en voor de meesten van ons een
ondoorzichtige, onduidelijke en lastige gang.
Straks met de nieuwe Omgevingswet (van
kracht per 1 januari 2023) geldt dat nog
steeds zo. Toch verandert er wel wat. Er
'kan' nu participatie aan worden toegevoegd.
Dit onderdeel dient wel verder te worden
uitgewerkt want hier zijn geen harde regels
voor. Overheden kunnen hieraan in beleid
nader inhoud geven.
GroenLinks wil dat bij elk besluit, de
omgeving, zowel bewoners als bedrijven,
actief, betrokken worden. Dat vinden wij
'participatie', dat willen we vastleggen in
beleid. Van elke participatieronde wordt
verslag opgesteld dat bij het besluit wordt
gevoegd. Voor een omgevingsvergunning
kan dat bijvoorbeeld inhoud krijgen via
inspraak bij een omgevingstafel. Maar dat
kan ook actief in een 'participatie-overleg.

Dat wil GroenLinks, actief en dichter bij de
omgeving. In balans en in dialoog!
Maar tot slot: er zal nog wel wat water door
de gezamenlijke rivieren moeten stromen
eer we met zijn allen zover zijn! Kijk alleen
maar eens hoe moeilijk het is bij ons een
wethouder van de vroem vroem partij in
beweging te krijgen om te luisteren naar een
flink aantal inwoners in Klijndijk. Een flink
aantal dat aangeeft dat de reconstructie van
een van de belangrijkste verkeersaders in
hun dorp niet volledig geslaagd is. En dat er
aanpassingen nodig zijn, en
daarvoor met ideeën komt…
Pieter de Groot. 06.13750704
Metze Geertsma. 06.51514186
Peter Zoeteman. 06.52091499
Lees ons programma op:
borgerodoorn.groenlinks.nl

Adverteren in Week in Week uit? Bel 0599 - 61 33 36
bebording, zodat automobilisten weten dat
ze een gevaarlijk punt naderen en snelheid
minderen. Nu komt het verkeer met hoge
snelheid van de weg Borger-Stadskanaal.

De PvdA zou dat graag anders zien, om de
veiligheid van de overstekende scholieren te
kunnen borgen.
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Georganiseerd door Dorpshuis Oes Hoes in Gieterveen De jaarlijkse slipjacht rondom Buinen/Ees

In Gieterveen vonden gezellige
wandeltochten plaats

Afgelopen zaterdag (5 maart jl.)
was het zover, de jaarlijkse slipjacht
rondom Buinen/Ees. De start
was om 14.00 uur bij manege Les
Cheveaux in Buinen.

Afgelopen zondag werden vanuit
het dorpshuis in Gieterveen diverse
wandeltochten georganiseerd. Het
dorpshuis Oes Hoes organiseerde de
tochten waaraan in totaal 115 mensen
deelnamen. Er kon uit vier afstanden
worden gekozen: vijf, tien, vijftien en
25 kilometer: eigenlijk identiek aan
voorgaande jaren.

Een uur voor de rit werd er een
spoor getrokken door twee mannen
hardlopend over het land, over sloten
springen en dwars door water (oude
IJsbaantje bij Ees). Het spoor werd
uitgezet met een lap, gedrenkt in
vossenurine.

De routes gingen allen door het
Veenkoloniale gebied waarin Gieterveen ligt
en voerde de deelnemers door onder meer
het gehucht Veenhof dat bij Gieten hoort,
Nieuwediep en ging richting Gasselternijveen.
De routes gingen over wegen, paden en langs
het water en dus was er volop variatie.

Een groep honden ging het spoor
volgen onder leiding van de Master
Huntsman. Zij werden op enige afstand
gevolgd door een groep ruiters/amazones,

en De Kastanje in het gehucht Veenhof, voor
De organisatie sprak na afloop heel tevreden koffie en thee, wat lekkers en een heerlijke
woorden over de manier waarop de dag is
rustpauze worden gestopt. Afgelopen zondag
verlopen. “We zijn ontzettend tevreden, want was dat namelijk wél het geval.
er waren veel deelnemers, het weer was erg
De deelnemers kregen tevens versnaperingen
goed en de reacties van de deelnemers erg
mee om onderweg te nuttigen. Ze zijn allen
mooi om te horen.” Ze gaf aan volgend jaar
door Jumbo Abbas in Gieten aangeboden.
wederom wandeltochten vanuit het dorpshuis De organisatie is eigenaar Jan Abbas daar
te organiseren.
erg dankbaar voor. “We hopen u volgend
jaar weer te mogen begroeten tijdens onze
Mogelijk kan er dan ook weer bij de molen
wandeltochten.” (Week in Week uit / Gerry
in Gieterveen, het dorpshuis in Nieuwediep
Grave)

D66 wil betere aansluiting N391 met
Drentse Mondenweg

(Foto: Martine Wiering - MW: Dier- en natuurfotografie)
gekleed in klassieke ruitertenue. Mooi om te
zien en veel actie onderweg.

Vierseizoenen wandelcircuit in de Drentse
Monden en in de Kanaalstreek

Veel belangstelling voor de
Fysiotherapie Musselkanaal
Lentewandeling in Ter Apelkanaal

Op zaterdag 19 maart a.s. vindt in Ter Apelkanaal de Lentewandeling plaats. De
Lentewandeling is de eerste wandeling van het vierseizoenen wandelcircuit in de
Drentse Monden en in de Kanaalstreek. De organisatie is in handen van ReumActief
in samenwerking met Fysiotherapie Musselkanaal. Inmiddels hebben zich er al veel
wandelaars aangemeld. Voor-inschrijven voor de Lentewandeling op www.reumactief.
info kan nog tot en met woensdag 16 maart.

Daarna is inschrijven nog mogelijk op 19
Het inschrijfgeld voor alle afstanden bedraagt
maart vanaf 09.00 uur in Restaurant ‘De
bij voorinschrijving € 5,00, inclusief een
Odoorn – Er is veel gaande op het gebied van verkeer in onze gemeente. Veel oostPalm’, Ter Apelkanaal Oost 114 in Ter
consumptie na afloop. Kinderen t/m 12
west verkeer rijdt door de dorpen Borger, Exloo, Odoorn en Klijndijk. Tijd om kritisch Apelkanaal. De wandelingen zijn voor een
jaar betalen € 3,00 en worden na afloop
na te denken of het ook anders kan.
ieder toegankelijk, ook voor mensen met
op ranja getrakteerd. De kosten van de
fysieke of verstandelijke beperkingen. De
na-inschrijving bedragen bij volwassenen
In de raadvergadering van 2 maart heeft
afstanden die gelopen kunnen worden
€ 6,00 en voor kinderen t/m 12 jaar €
de fractie van D66 met succes een motie
zijn 3, 5, 10 of 15 km. Aan de 3 km
3,00. Graag contant of met pin betalen!
ingediend waarin de gemeenteraad het college
kunnen ook gebruikers van een rolstoel of
De volgende wandelingen in 2022 in het
verzoekt om een plan uit te werken samen
rollator deelnemen en is gratis begeleiding
circuit zijn: 18 juni Zomerwandeling in
met de provincie Drenthe en de gemeenten
toegestaan. Deelnemers, die zich hebben
Stadskanaal, 17 september Herfstwandeling
Stadskanaal, Westerwolde en Emmen.
alle belanghebbenden. De oproep van
voor ingeschreven, ontvangen in week 11
in 2e Exloërmond en 17 december
Gevraagd wordt om te kijken in hoeverre de Martin vond gehoor in de gehele raad, met
via de mail informatie en de route waarvoor
Winterwandeling in Nieuw Buinen. Van deze
aansluiting van de Drentse Mondenweg op
uitzondering van Groen Links. De fractie van ze zich hebben aangemeld. De starttijden
wandelingen worden de locaties nog bekend
de N391 (bij Nieuw-Weerdinge) de komende D66 zal de voortgang van deze gesprekken
vanaf De Palm zijn: 15 km 09.00-11.00, 10
gemaakt.
jaren kan worden verbeterd. Het is de
nauwgezet blijven volgen, ook de komende
km 09.30-12.00, 5 km 10.00-13.00 uur en de
bedoeling dat dit plan in de herfst van 2022
raadsperiode.
3 km 11.00-13.00 uur. De routes van de 5, 10 Voor nadere informatie wordt verwezen naar
wordt teruggekoppeld aan de raad.
en15 km gaan gedeeltelijk of geheel door de
de website www.reumactief.info of bel op
Mocht jij ook je bijdrage willen leveren aan
gehuchten Slegge, Ter Wisch en Ter Haar. De werkdagen tussen10.00-16.00 uur met Anita
Waarom is dit zo belangrijk? Onze gemeente de gemeentepolitiek bij D66, maak dat dan
deelnemers aan de 3 km blijven op paden die Sanders, 06-25312009. Mailen naar:
heeft veel verkeer dat zich verplaatst, onder
kenbaar! Je mag altijd aansluiten, meeluisteren geschikt zijn voor rolstoelen en rollators.
info@reumactief.info kan ook.
meer via Klijndijk, direct richting in de N34.
en meedoen. Wees welkom.
Op dit moment wordt de ringweg Oost in
Emmen aangepakt en verbeterd. Door te
Bent u geïnteresseerd in onze idealen
onderzoeken of er een betere aansluiting
voor Borger-Odoorn kijkt u dan op
kan worden gerealiseerd, hoeven er minder
www.d66borger-odoorn.nl voor ons
kilometers te worden gereden en rijdt er
verkiezingsprogramma; mail of bel met
minder verkeer door onze dorpen dat een
Martin Hoogerkamp (Raadslid D66)
bestemming heeft buiten onze gemeente,
via martinhoogerkamp@gmail.com /
aldus D66-raadslid Martin Hoogerkamp.
0652490487 of neem contact op John
De afgelopen jaren heeft de fietsprovincie Drenthe meerdere nationale en
Goeree, lijsttrekker van D66 Borger-Odoorn internationale wielerevenementen georganiseerd. Het is gebleken dat onze provincie
Hoewel dit een plan is van ‘lange adem’
via john@johnendiane.nl / 0646900717.
een perfect (fiets)decor biedt voor zowel eigen inwoners en toeristen als ook voor
is het goed om in gesprek te gaan met
professionals. Na het NK Wegwielrennen en het EK Veldrijden gaat Drenthe vol op de
pedalen om het EK Wegwielrennen 2023 naar Drenthe halen. Op 13 april a.s. beslissen
Provinciale Staten over het voorstel van Gedeputeerde Staten om hiervoor € 900.000,te reserveren.

Beslissing valt op 13 april a.s.

Drenthe wil EK Wegwielrennen 2023
organiseren

Uitslag Klaverjassen in Valthe
Per twee weken is er op woensdag in een
gezellige ambiance klaverjassen in Ons
Dorpshuis te Valthe. Een ieder is welkom.
We respecteren de Coronavoorschriften
en we zitten in een ruim opgezette zaal
aan extra grote tafels. Inleg is slechts
3,00 euro en er zijn mooie vleesprijzen te
winnen.

Uitslag woensdag 2 maart:
1e prijs Jaap van Aarts		
2e prijs Catrien Boekholt		
3e prijs Eric Beaart		
4e prijs Geert Middeljans		

6168
5740
5629
5172

Poedel

3484

Roef Middeljans		

Volgende kaartavond: woensdag 23 maart,
aanvang 19.30 uur.

Henk Brink, gedeputeerde Sport van
provincie Drenthe, is trots op de mogelijke
komst van het wielerevenement: “De
afgelopen periode zijn we goed in gesprek
geweest met de KNWU en de Europese
Wielersportbond. Ook hebben we laten zien
dat we succesvol wielerevenementen kunnen
organiseren en dat Drenthe voldoende
uitdagingen biedt voor de professionele
wielrenner. Het EK Wegwielrennen gaat
in Drenthe een mooie wedstrijd opleveren.
Ik zie het EK Wegwielrennen 2023 als een
blijk van waardering voor iedereen die zich
inzet voor Drenthe, dé fietsprovincie van
Nederland.”
Mede dankzij het EK Veldrijden op de VAMberg in november 2021, heeft de provincie
een goede relatie opgebouwd met de
Europese Wielersportbond. Zij bepalen waar
het EK Wegwielrennen wordt gehouden.

Bovendien ondersteunt de KNWU het plan
om het EK naar Drenthe te halen. Thorwald
Veneberg directeur van de KNWU: “Het
EK Wegwielrennen past bij de ambities van
de KNWU en is een mooie volgende etappe
in onze samenwerking met Drenthe. De
afgelopen jaren heeft Drenthe bewezen een
uitstekende gastprovincie te zijn voor onze
wielerevenementen.”
De Europese wielersportbond wil Courage
Events aanwijzen als organisator van het
EK Wegwielrennen, mocht het inderdaad in
Drenthe georganiseerd worden. Zij hebben
de nodige ervaring in het organiseren
van wielerwedstrijden, zoals het NK
Wegwielrennen (in 2020 en 2021) en het
EK Veldrijden (in 2021) in Drenthe. Het
EK Wegwielrennen is van 13 tot en met 17
september 2023.
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Voetbalvereniging Buinerveen hield
potgrondactie

De lente is in aantocht en veel mensen gaan dan weer in hun tuinen bezig om zich op
de maanden met mooi weer voor te bereiden. Daarvoor is uiteraard potgrond nodig
en dus sprong voetbalvereniging Buinerveen eropin en organiseerde ze afgelopen
zaterdag een potgrondactie. Leden en vrijwilligers van de club gingen tot even na de
middag bij de mensen in het dorp, maar ook in Nieuw-Buinen-West langs.
Dennis Middeljans en Sjoerd van der Vlist
(links op de foto) zitten in de organisatie van
de actie en kijken op een prima verlopen dag
terug. Van der Vlist: “We hadden achttien
pallets met potgrond op de parkeerplaats van
de voetbalvereniging staan. De een kocht
twee zakken, een ander zelfs tien, dus het liep
lekker door. We zijn iedereen erg dankbaar
voor de aankopen en hopelijk heeft men er
veel plezier van”

Op initiatief van de ChristenUnie is een raadsbrede motie ingediend op de
raadsvergadering van 2 maart 2022. De aanleiding hiervan was de inval van Rusland
in de Oekraïne waar nu een oorlog gaande is. Het ondenkbare is volgens de
ChristenUnie gebeurd in Europa.
De motie roept het college onder andere
op om:
- onderzoek te doen naar mogelijkheden
tot het opvangen van vluchtelingen ten
gevolge van de oorlog in Oekraïne
- Hierover met de diverse maatschappelijke
organisaties in gesprek te gaan
Alle fracties van de gemeenteraad van
Borger-Odoorn steunen het initiatief van
de ChristenUnie. Zodoende werd de motie
unaniem ingediend. We dachten dat onze
vrijheid en welvaart vanzelfsprekend waren
in Europa. Door de inval van Rusland
in Oekraïne is er nu al een grote stroom
vluchtelingen (meest vrouwen en kinderen)
op gang gekomen die alles hebben moeten
achterlaten. Er hebben zich inmiddels al
vluchtelingen uit Oekraïne gemeld bij het
AZC in Ter Apel zegt Erik Braam van de
ChristenUnie. Hij vindt dat Borger-Odoorn

Koninklijke Erepenning voor
Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld

Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld heeft afgelopen vrijdag 4 maart de
Koninklijke Erepenning ontvangen uit handen van commissaris van de Koning in
Drenthe, Jetta Klijnsma. Deze erepenning werd uitgereikt vanwege het 122-jarig
bestaan van de vereniging en de bijzondere plaats die het evenement inneemt in
Zuidoost-Drenthe.

De Koninklijke onderscheiding zou
oorspronkelijk al in 2020 worden uitgereikt,
omdat de tentoonstellingsvereniging
De opbrengst van de potgrondactie komt
toen 100 jaar bestond. Corona stond de
geheel aan de voetbalvereniging ten goede.
De club zal het geld op een nuttige wijze gaan festiviteiten toen in de weg. Nu wordt de
besteden en ziet u graag terug tijdens een van erepenning alsnog uitgereikt en deze zomer
gaat Het Zuidenveld van donderdag 7 tot
de wedstrijden of bij een andere leuke actie.
en met zondag 10 juli, georganiseerd door
Wie nog potgrond wil bestellen kan altijd
de tentoonstellingsvereniging en Plaatselijk
contact met de heer Van der Vlist opnemen
Commissie Schoonebeek (PLC), in de volle
(tel. 06 – 11 10 69 67). (Week in Week uit /
omvang door.
Gerry Grave)

ChristenUnie Borger-Odoorn Opvang
vluchtelingen Oekraïne
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De historie van TTV Het Zuidenveld gaat
terug tot 1920, toen acht (voormalige)
gemeenten in Zuidoost-Drenthe besloten
de handen ineen te slaan om jaarlijks bij
toerbeurt binnen hun gemeentegrenzen
een tentoonstelling met bijbehorende
dorpsactiviteiten te organiseren.
Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld
is sindsdien een van de weinige, en misschien
wel de enige, vereniging waar zowel paarden,
pony’s, rundvee en schapen samenkomen.

Naast deze veekeuringen werd van begin af
aan een concours hippique georganiseerd.
De Zuidenveldtentoonstelling is in de loop
van de tijd uitgegroeid tot een niet meer
weg te denken fenomeen. Dat is ook te
danken aan alle activiteiten en festiviteiten
die rondom de Zuidenveldtentoonstelling
worden georganiseerd. Denk aan de optocht
met tuinverlichtingen, de lichtroute, de
feestavonden in de tent en tal van andere
activiteiten in het dorp.
De Zuidenveldtentoonstelling is daarom een
uniek evenement dat zeer nauw verbonden
is met het agrarische dna van Drenthe. Het
draagt bovendien bij aan de gemeenschapszin,
het gezellig en feestelijk samenzijn waarbij
tradities in ere worden gehouden. Waar
jong en oud, agrariërs en niet-agrariërs,
nieuwkomers en Drenten die hier al hun
leven lang wonen, elkaar ontmoeten.

‘Betaalbaar wonen voor jong en oud in
eigen dorp’ kernboodschap woonprotest
PvdA Borger-Odoorn
een gastvrije en barmhartige gemeente dient
te zijn. Daarom heeft hij het initiatief voor
deze motie genomen en bedankt hij voor
de steun van alle andere partijen in BorgerOdoorn die er ook zo over denken.
Afgelopen maandag is eenzelfde motie
– eveneens op initiatief ChristenUnie
Stadskanaal - unaniem ingediend in de
gemeenteraad van Stadskanaal. “Fijn dat we
zo een gastvrije en barmhartige regio mogen
zijn” zegt Erik Braam.

9 maart om 20:00 uur in Het Kleine Kerkje

Marjolein Meijers met haar band speelt
in Gieterveen
Marjolein Meijers met
haar band In ‘simpel
mooi bestaan’ speelt
Marjolein Meijers
met haar band de
mooiste liedjes uit alle
windstreken.
Met Ierse roots en pure
Folk, Americana en
Balkan. Je kunt het zo
gek niet verzinnen of zij
spelen het!
Entree: € 12 - Reserveren kan via
info@hetkleinekerkje.nl of bellen naar

06 – 27 03 30 94. www.hetkleinekerkje.nl
www.marjoleinmeijers.nl

De PvdA Borger-Odoorn heeft vrijdag een geslaagd woonprotest georganiseerd
in Exloo. Op het terrein van het voormalige Bebinghehoes presenteerde de PvdA
haar woonplannen. Daarbij kwamen tientallen mensen langs met plannen om de
woningnood op te lossen of juist mensen die een woning zoeken als gevolg van de
woningnood.
De boodschap van het woonprotest was
duidelijk: Betaalbaar wonen voor jong en oud
in eigen dorp daar gaat het om. De PvdA wil
daarom bijvoorbeeld een zelfbewoningsplicht,
zodat huisjesmelkers geen kans meer
krijgen. Ook pleit de PvdA voor minimaal
30% sociale huur bij nieuwbouwplannen.
Afgelopen week is een belangrijk speerpunt
van de sociaaldemocraten overgenomen
door het college, bij nieuwbouwplannen
krijgen eigen inwoners voorrang. Het gaat
dan om inwoners die sociaal of economisch
gebonden zijn, dat kunnen dus ook
studenten zijn die nu in Groningen wonen

en graag weer naar hun dorp terug willen
keren. De PvdA wil echter graag dat deze
voorrangsregeling ook gaat gelden bij sociale
huur.
In de nieuwe raadsperiode zal de PvdA
met voorstellen komen om deze plannen
te realiseren. De net vastgestelde woonvisie
is wel een aanzet voor meer woningen in
Borger-Odoorn, maar er is wat de PvdA
betreft onvoldoende aandacht voor betaalbaar
wonen, waardoor velen alsnog buiten de boot
dreigen te vallen.
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o.a. Eddy Schipper en Wioletta Schipper-Dawidowska uit
Nieuw-Buinen zijn nauw bij de organisatie betrokken

Christelijke gemeente Bijbelgelovigen
in Musselkanaal zamelt spullen in voor
Oekraïne

In het kader van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden her en der tal van
inzamelacties gehouden om de bevolking in Oekraïne een hart onder de riem te
steken. Ook bij de Christelijke gemeente Bijbelgelovigen in Musselkanaal waar
afgelopen vrijdag en zaterdag spullen naartoe konden worden gebracht.
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Tijd voor verandering
Eén van de taken van gemeenten is het zorgen voor voldoende voorzieningen
voor onderwijs, welzijn, cultuur en sport. Leefbaar Borger-Odoorn vindt dat deze
voorzieningen van een goede kwaliteit moeten zijn. Voorzieningen gaan vaak 40 tot 60
jaar mee. De wens voor een gezond binnenklimaat en om een “bijna energie neutraal
gebouw” te worden zet momenteel een en ander in een stroomversnelling.
De afgelopen maanden werden 2 maal
voorbereidingen in de gemeenteraad
besproken voor het treffen van voorzieningen
voor sport en onderwijs. Leefbaar BorgerOdoorn volgt deze processen positief en
kritisch.
Sporthal “De Koel” in Borger is aan
vervanging toe. De gemeente gaat hiervoor
een aantal varianten uitwerken. Enthousiaste
raadsleden opperende zelfs de mogelijkheid
voor een “topsporthal” naast een gewone
sporthal! Aan plannen dus geen gebrek. Aan
voldoende inzicht in de situatie in de gehele
gemeente helaas wel. Ook het ontbreken
van een termijnvisie op inclusiviteit voor
sportende inwoners met een beperking
ontbreekt in dit kader. Topsport zit dus
blijkbaar dichterbij dan inclusie.

Eddy Schipper en Wioletta SchipperDawidowska uit Nieuw-Buinen en
voorganger Wim Kremer zijn nauw bij de
organisatie betrokken, maar ze doen het
niet alleen; samen met mensen van diverse
kerken en scholen uit de regio, alsook
mensen die zich via Facebook hebben
opgegeven, wordt iedereen de kans gegeven
hun spullen in Musselkanaal af te geven.
Houdbare etenswaren, dekens, kleding,
slaapzakken, luiers, verzorgingsproducten
zoals maandverband, billendoekjes, hygiëneproducten en onder meer draagdoeken voor
kleine kinderen werden gebracht.

Ruim honderd auto’s kwamen langs en de
dank van al die vrijwilligers is heel groot. Een
grote vrachtwagen met de goederen zal op
donderdag 10 maart naar de grens van Polen
met Oekraïne rijden. Aldaar staan er mensen
klaar om de goederen mee te nemen naar
kerken in het door oorlog getroffen land.
Iwona Blecharczyk Trucking Girl is Poolse
en bestuurster van de truck en vervoert alles
gratis naar de grens van Polen met Oekraïne.
“We zijn iedereen zó dankbaar. Geen
woorden voor en wat prachtig dat de mensen
in Oekraïne op deze manier kunnen worden
geholpen”, sprak Schipper-Dawidowska,
geboren Poolse.

Bij de laatste raadsvergadering werd een visie
vastgesteld op onderwijshuisvesting. Dit na
een proces van bijna 2 jaar! Het moet leiden
tot een termijnplan voor de renovatie en
vervanging van bestaande schoolgebouwen.
Onlangs is al groen licht gegeven voor
de nieuwbouw van het Esdal-college in
Borger. Ook andere schoolgebouwen zullen
afhankelijk van hun onderhoudsstaat de
komende jaren gerenoveerd of vervangen
moeten worden. Hierbij speelt een gezond
binnenklimaat en een laag energiegebruik
een grote rol. Het moeten daarnaast
toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen
worden die kinderen stimuleren. Stimuleren
door sport en spel maar ook in het
ontwikkelen van creatieve vaardigheden.
Met al deze wensen voor ogen is het voor
Leefbaar Borger-Odoorn belangrijk een

goed beeld te krijgen van de nog mogelijke
levensduur van de diverse voorzieningen.
Dit om tijdig geld te kunnen reserveren
voor vervanging of renovatie. Leefbaar
Borger-Odoorn heeft daarom aan het
College gevraagd, vóór de vaststelling van de
begroting 2023, in een meerjarenperspectief
inzage te geven in de kosten van vervanging
van sporthal “de Koel” en de kosten
van vervanging en renovatie van de
onderwijsvoorzieningen in de hele gemeente.
Opvallend is dat de laatste jaren vooral
in de zanddorpen van onze gemeente
wordt geïnvesteerd in buiten en binnen
voorzieningen. In Borger praten we nog over
de sporthal en een “topsporthal” en zijn de
sportvelden pas gerenoveerd. Ook staan in
Borger de nieuwste onderwijsvoorzieningen
en wordt de nieuwbouw voor het Esdalcollege binnenkort opgepakt. In Odoorn
wordt hard gewerkt aan de renovatie van
het buitensportpark en in Exloo is men niet
onverdeeld blij met het “Hallenhoes” in het
dorpscentrum.
Voor Leefbaar Borger-Odoorn is niet
alleen het zandgedeelte belangrijk maar
wij zien vooral ook het veengedeelte als
een zeer “Kansrijk” gebied. Spreiding van
gemeentelijke investeringen is voor ons
belangrijk. Hierbij maken wij geen verschil
tussen zand en veen, tussen groot en klein, en
tussen topsport en G-sport. Voor Leefbaar
Borger-Odoorn is de leefbaarheid in onze
gehele gemeente belangrijk. We zijn geen
partij die zich etaleert op onderwijs of sport
want we zijn lokaal voor de leefbaarheid en
belangen van allemaal!

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

Activiteiten in het dorpshuis in
2e Exloërmond

Leefbaar Borger-Odoorn vraagt om actie
van het College

De komende weken zijn er weer verschillende activiteiten waaraan u kunt deelnemen.

Leefbaar Borger- Odoorn vindt het belangrijk dat er nu en in de toekomst diverse
evenementen blijven bestaan. Deze evenementen verbinden en zorgen voor vertier en
ontspanning. Ze zijn erg belangrijk voor het plattelandskarakter van onze gemeente.

Op donderdagmorgen van 10.00 uur tot
12.00 uur is er de mogelijkheid om in het
dorpshuis een kopje koffie te drinken en
dorpsgenoten te ontmoeten. Elke keer is
er een activiteit. Het programma voor de
komende weken is:
10 Maart Vragen naar aanleiding van de
kaarten van een kaartspel.
17 Maart De film “De Kleine Waarheid”.
24 Maart Verschillende quizzen en
meerkeuze vragen (trainen van het brein).
31 Maart Paasstukje maken (hiervoor graag
opgeven op donderdagmorgen of via 0599 –
20 26 09 i.v.m. inkoop). We hopen u daar te
ontmoeten.

In maart wordt er weer op een aantal
avonden een reanimatiecursus gegeven in het
dorpshuis.
De onderstaande data is nog plaats om: Voor
de opfriscursus op 10 maart, aanvang om
19.30 uur. Zo nodig wordt er nog een extra
avond gepland. Aan de cursus zijn geen
kosten verbonden, alleen de consumpties
zijn voor eigen rekening. Opgeven kan bij
Janneke Groenewold, 06 55 89 01 36 of via
dorpshuis2emond@outlook.com
Op 18 maart is er weer een lang verwachtte
BINGO. Er worden 9 rondes en een super
ronde gespeeld. Kosten € 10,00 voor de
Bingokaarten, inclusief de koffie of thee.
Andere drankjes voor eigen rekening. We
starten om 19.30 uur.

PvdA Borger-Odoorn reikt prijzen uit aan
winnaars kinderactie
De kinderactie is erg goed verlopen. Na massale aanmeldingen van kinderen om mee
te doen aan de drie challenges werden de pakketjes bezorgd.
Challenge nummer één was het bouwen van
een huis of poppetje van marshmallows en
satéprikkers. Challenge nummer twee was het
maken van een gekke selfie met de attributen
in het bezorgde pakketje. De laatste challenge
bestond uit een kleurwedstrijd. Elk onderdeel
had een eigen winnaar. Deze winnaars
hebben afgelopen week een bol.com bon van
10 euro ontvangen van organisatoren Bas

Scholte-Aalbes, Ina Poppen en Yannick Olij.
De winnaars luiden als volgt:
Selfie challenge- Giovanni Heeren
Marsmallow challenge- Ilse Smith
Kleurwedstrijd- Shirley Lanting
Wat de PvdA betreft was de actie zeker voor
herhaling vatbaar.

Evenementen
De realiteit is wel dat evenementen pas in
aanmerking komen voor een vergunning
wanneer ze voldoen aan de nieuw opgelegde
stikstofnormen. Normen die voortdurend
veranderen. Leefbaar Borger-Odoorn is van
mening dat onze gemeente deze regels moet
opnemen in haar beleidskaders. Samen zijn
we verantwoordelijk voor het terugdringen
van de stikstof uitstoot. Zeker in de buurt
van beschermde natuurgebieden gelden
veel beperkingen. Het moet dan ook vooraf
duidelijk zijn wat de mogelijke gevolgen zijn
voor de organisatoren van grote en kleine
evenementen en welke alternatieven er zijn.
Dit om teleurstelling achteraf te voorkomen.
Leefbaar Borger-Odoorn vindt dat de
gemeente hier de regie moet nemen en zich
proactief dient op te stellen om evenementen
ook in de toekomst te kunnen behouden.
Energiearmoede
Wij vinden dit ook als het gaat om de
energiearmoede. De energieprijzen gaan door
het dak, het merendeel van de woningen zijn
slecht geïsoleerd en we moeten voor 2050
van het gas af. Dit is wederom een opgave
van het rijk. Leefbaar Borger-Odoorn vindt
het belangrijk dat wij onze inwoners daarbij
gaan helpen. Dit kan door het toegankelijk
maken van de subsidies en daar waar mogelijk
inwoners financieel ondersteunen door het
invoeren van een energiefonds.

Verkeer en vervoer
Door de grote woningnood zien we ook
een trend dat onze jongeren langer thuis
blijven wonen. Het reizen van en naar de
studenten steden is dan ook een belangrijk
aandachtspunt. Leefbaar Borger-Odoorn
blijft daarom inzetten op goed Openbaar
Vervoer en is daarom groot voorstander
van aanleg van het ontbrekende treintracé
Emmen via Stadskanaal naar Groningen.
Nu bijna alle gelijkvloerse kruisingen van de
N34 zijn aangepakt ziet Leefbaar BorgerOdoorn graag een fly-over bij het knooppunt
Gieten. Waar mogelijk is een gedeeltelijke
verdubbeling d.m.v. passeerstroken een
optie om de doorstroming van deze weg te
vergroten. Recent heeft LBO bij de provincie
een verzoek neergelegd om te komen tot
een betere aansluiting van de Mondenweg
op de Rondweg Emmen. We zien dit als
een oplossing voor het verminderen van de
verkeersdruk door de dorpen aan de zuidkant
van onze gemeente. Het college is op 3 maart
verzocht om hiervoor een actieve lobby op te
zetten met onze buurgemeenten Emmen en
Westerwolde.
Ook lokale partijen doen ertoe en hebben
zo hun eigen lijntjes naar de landelijke en
provinciale politiek. Wilt u meer weten over
onze speerpunten en onze kijk op 2026
bezoek dan onze website www.leefbaarborger-odoorn.nl. Vergeet vooral niet te
stemmen op 14, 15 of 16 maart. Bij LBO telt
uw stem echt mee.
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