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Midden in de Samenleving!

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

Spar Pater in Exloo gaat verbouwen
Tot woensdag 23 maart 12.00 uur kunnen klanten nog terecht bij Spar Pater voor hun
dagelijkse boodschappen.
Lees verder op pagina 15.

De PlusBus Borger-Odoorn rijdt weer
Bijna twee jaar heeft de PlusBus in Borger-Odoorn stil gestaan. Vorig jaar zomer
konden er een paar ritjes gemaakt worden met de bus, en toen stond alles weer stil.
Maar Corona is voorbij! En in april gaat de bus weer rijden. Je zou bijna vergeten zijn
wat de PlusBus was en voor wie de PlusBus er is.
Lees verder op pagina 22.

Deed het samen met klasgenoten

Tijn Roosjen uit Borger zamelde lege
flessen in voor Oekraïne

Mondige Vrouwen in
2e Exloërmond huldigen
jubilarissen
Op de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar na corona,
werden tijdens de Jaarvergadering op 9 februari 2022 de
jubilarissen gehuldigd voor hun vele jaren lidmaatschap
van de Mondige Vrouwen, voorheen Vrouwen van Nu.
Lees verder op pagina 27.

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

Bekende ‘kookdominee’
Han Wilmink naar Borger
Vrijdag 8 april komt de bekende ‘kookdominee’ Han
Wilmink naar Borger om mét ons te koken. Er zijn nogal
wat kookbijbels te vinden. Van pasta- tot soepbijbel tot
een bijbel voor de Nederlandse keuken. Maar boeken die
de Bijbel zelf als uitgangspunt nemen zijn schaars. Het
levenswerk van predikant Han Wilmink kun je gerust
een standaardwerk noemen om hemels te kunnen koken.
Inmiddels heeft hij diverse kookboeken geschreven en
heeft landelijk bekendheid door optredens in diverse tvprogramma’s. Ds. Wilmink kan er boeiend over vertellen.
Hij vertelt gekruide verhalen, achtergronden van voedsel
in Bijbelse tijden, Joodse tradities en de symboliek van de
maaltijd en anekdotes.
Lees verder op pagina 7.

De twaalfjarige Tijn Roosjen uit Borger organiseerde samen met zijn klasgenoten
van OBS De Meander in Borger een lege flesseninzamelingsactie voor Oekraïne
en haalden maar liefst € 622 op. Ze begonnen er op maandag 7 maart jl. mee
en de actie stopte afgelopen zaterdag. Het resultaat is een enorme hoeveelheid
lege flessen en kratten met lege bierflesjes. En dat alles voor dat ene doel: zoveel
mogelijk geld ophalen voor het land dat door oorlog is getroffen.
Het idee begon tijdens het ontbijt in huize Roosjen. “Ik zei tegen mijn ouders dat ik lege
flessen wilde verzamelen voor Oekraïne. Mijn vader zei toen dat ik een paar vriendjes uit
de klas zou kunnen vragen om mee te helpen en zo is het begonnen”, sprak Tijn. Samen
met een aantal van zijn klasgenootjes was hij afgelopen zaterdagmiddag in de hangar van
de brandweerkazerne in zijn woonplaats. Daar was het resultaat van dagenlang vol aan de
bak goed zichtbaar.
Vader Raimon is dan ook erg trots op zijn zoon en klasgenootjes. Elke dag gingen ze te
voet, met een fiets of met een bolderkar door Borger om de lege flessen te halen. Raimon
Roosjen hielp af en toe ook mee. Dat deed hij ook toen men zaterdagmiddag tussen
14.00 en 16.00 uur nog een laatste mogelijkheid had de lege flessen in te leveren. Dat
deden er velen. “Iedereen heel erg bedankt”, zo spraken de klasgenootjes heel tevreden.
Lees verder op pagina 21.
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7875 ZG Exloo
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Calamiteitentelefoon buiten kantooruren:
06 53 72 94 53
@gemeenteBO
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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 zaterdag 19 maart wordt oud papier
opgehaald in Exloo, Klijndijk en
Valthermond.
Op dinsdag 22 maart wordt oud papier
opgehaald in Zandberg.

% 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

Vergaderingen
gemeenteraad
▶ Extra besluitvormende raadsvergadering
dinsdag 29 maart, 19.00 uur,
gemeentehuis Exloo

▶ Meer informatie:
www.gemeenteraadborger-odoorn.nl.
Hebt u zelf geen internettoegang? Dan
kunt u bijvoorbeeld terecht in een
bibliotheek in de buurt.
▶ Kijk of luister mee via
www.gemeenteraadborger-odoorn.nl of
RTV Borger-Odoorn (kabel 107.5, ether
106.0)
▶ Inspreken? Neem contact op met de griffie
via griffie@borger-odoorn.nl of T 14 0591
% www.gemeenteraadborger-odoorn.nl

Jouw droomhuis in Borger?

www.borger-odoorn.nl/daalkampen

% www.borger-odoorn.nl

De gemeente Borger-Odoorn heeft
over 2020 de ervaringen onderzocht van
inwoners die gebruik maken van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
en van Jeugdhulp. De bedoeling van het
onderzoek is om in kaart te brengen of
de wensen en behoeften van cliënten
aansluiten bij de dienstverlening van
de gemeente. Ook legt de gemeente
met de uitkomsten van dit onderzoek
verantwoording af aan de Rijksoverheid.
Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst
die eens per jaar wordt verstuurd en is
uitgezet bij 245 cliënten.
De uitkomsten

- 90% gaf aan goed geholpen te zijn.
- 92% voelt zich serieus genomen
door de consulent.
- 86% zegt dat ze samen met de
medewerker naar oplossingen hebben
gezocht.

- 86% vindt dat de ondersteuning past
bij de hulpvraag.
- 84% is tevreden over de kwaliteit
van de ondersteuning.
- 32% wist van de mogelijkheid om
gebruik te maken van de onafhankelijke
cliëntondersteuner.
Corona

Over 2020 is speciﬁek gevraagd naar
de coronaperiode. 94% gaf aan dat de
ondersteuningsvraag gelijk is gebleven
of lager is geworden en 6% gaf aan een
toegenomen hulpvraag te hebben.
Ook voor Jeugdhulp zijn de ervaringen
onderzocht. Helaas waren er te weinig
deelnemers voor een goede uitkomst.
Continu meten cliëntervaringen

De gemeente wil graag de dienstverlening
nog verder verbeteren. Daarom gaan we
vanaf januari 2022 continu de ervaringen

van cliënten meten. De inwoner krijgt op
het moment van het ‘keukentafelgesprek’
een brief met de vragenlijst overhandigd.
De vragenlijst kan volledig anoniem
digitaal of op papier worden ingevuld.
Daarnaast ontvangt de inwoner na 3 of 4
maanden een voortgangsvragenlijst en na
een jaar nog eens. Bij aﬂoop van de hulp
(voorziening) krijgt de client ook nog een
vragenlijst.
Het onderzoek helemaal inzien?

Het cliënt-ervaringsonderzoek over 2020
is uitgevoerd door Insights Zorg. Zij
werken volgens de tool ‘Menselijke Maat’,
waarmee deze ervaringen gemeten kunnen
worden. De afronding van het onderzoek
is vanwege corona vertraagd. De resultaten
van het onderzoek worden later dit jaar
gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.
nl, een website met statistieken van
Nederlandse gemeenten.

Inloopbijeenkomst over actualisatie bestemmingsplan Borger
Voor het hele dorp Borger is een geactualiseerd voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Op woensdag 6 april
is daarvoor een inloopbijeenkomst
gepland tussen 18.00 en 20.00 uur in de
Willibrordkerk aan de Hoofdstraat 34 te
Borger. U bent van harte uitgenodigd
om het voorontwerp in te zien, vragen
te stellen of te reageren. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om
vragen te beantwoorden.

te stellen. Daarin zijn ook alle verschillende
bouwvergunningen betrokken die in het
verleden zijn verleend. Daalkampen fase 3
is niet meegenomen. Er ligt een concreet
bouwplan voor de realisatie van het Esdalcollege in dit gebied. Dit kan leiden tot een
heroriëntatie op de stedenbouwkundige
invulling van fase 3.
Termijn waarbinnen een inspraakreactie kan worden ingediend

In het verleden zijn voor Borger diverse beheersverordeningen en bestemmingsplannen vastgesteld, maar dat leidde soms tot
onduidelijkheid. De gemeente heeft daarom
besloten voor het hele dorp een eenduidig
en actueel juridisch-planologisch kader op

Het plan ligt tussen 17 maart en 28 april
2022 ter inzage in het Klantcontactcentrum en is ook in te zien via: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.1681.01BP0023-VO01. Ook kan het
voorontwerpbestemmingsplan ten minste
gedurende drie aaneengesloten uren per

week buiten de openingstijden worden
ingezien. Maak daarvoor een afspraak met
het Klantcontactcentrum.
Reageren?

In deze periode kunt u schriftelijk of
mondeling een inspraakreactie indienen.
De schriftelijke reacties kunt u richten aan
het college van B&W van Borger-Odoorn,
Postbus 3, 7875 ZG Exloo. Voor een mondeling inspraakreactie kunt u een afspraak
maken met het klantcontactcentrum.
U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 14 0591, of door te mailen naar
gemeente@borger-odoorn.nl.
Wilt u hierbij het zaaknummer
118157-2021 aan ons doorgeven?

%

▶ Besluitvormende raadsvergadering
woensdag 30 maart, 19.00 uur,
gemeentehuis Exloo

Wmo-cliënten Borger-Odoorn positief over ondersteuning

%

’ Deze week (14 – 18 maart) wordt
de grijze container geleegd.
Volgende week (21 – 25 maart) wordt
de groene 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

Ondernemers in Borger-Odoorn: geef je mening
De gemeente vindt het belangrijk dat het
goed ondernemen is in Borger-Odoorn.
Hierbij horen uiteraard ook de vestigingsmogelijkheden. Om daar op in te
kunnen spelen willen we graag meer
inzicht in de tevredenheid met de vestigingslocaties maar ook in de behoeften
en plannen die er leven op dit terrein.
Om dit in kaart te brengen vragen we onze
ondernemers een enquête in te vullen. Dat
kunt u doen via de link:
vraagmonitor.nl/gemeente-borger-odoorn/

De benodigde tijd
voor het invullen
bedraagt niet meer
dan 10 minuten.
We stellen uw deelname uiteraard
erg op prijs. Mocht u vragen hebben,
kunt u contact opnemen met de
bedrijvencontactfunctionaris Dirkjan Haan
via gemeente@borger-odoorn.nl.

Riolering verstopt?
Check dan eerst waar de verstopping zit. Dit
doet u door het ontstoppingsstuk in de grond
op te graven (de locatie hiervan vindt u op
www.borger-odoorn.nl/riolering).
Daaraan kunt u zien of de verstopping in uw
eigen riool zit of in het deel van de gemeente. Woont u in een huurwoning? Neem dan
eerst contact op met uw verhuurder.
% www.borger-odoorn.nl/riolering

Vervolg op pagina 4
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NLdoet bij De Woudlopers in Borger:
veelzijdigheid troef

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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Bij scoutinggroep De Woudlopers in Borger doen ze elk jaar mee aan Nldoet. Ieder
jaar doen ze weer wat anders, maar de hoofdmoot is dat er altijd onderhoud in en rond
het clubgebouw plaatsvindt. Eromheen wordt dan altijd iets anders georganiseerd,
maar steeds met de insteek dat het nuttig is als in dat men er iets mee kan en soms
ook van leert. Dit jaar was dat ook weer zo.
Er gebeurde van alles: het kloven van hout
bijvoorbeeld, zodat kinderen er straks tijdens
het seizoen weer lekker warm bij kunnen
zitten. Ook werd kinderen geleerd hoe ze
met dat hout vuur kunnen maken en hoe ze
kunnen leren koken op houtvuur. En zo was
er meer: er waren veel opruimwerkzaamheden
en reparaties zodat alles er voor het seizoen
weer netjes uitziet en alles gebruiksklaar is.
Zo werden touwen gerepareerd en palen

op gesorteerd. Bovendien is het terrein
opgeruimd.
Sven Bos van De Woudlopers kijkt op een
prima dag terug. “We hebben van alles
gedaan. Iedereen was weer heel bereidwillig,
waarvoor dank natuurlijk. Ook de ouders
bedankt voor de steun en het opdoen van
ideeën.” (Week in Week uit / Gerry Grave)

Radio Continu en Boerenrockfestival
sloegen de handen ineen om Oekraïners
te steunen
Radio Continu en
Boerenrockfestival zetten samen
een inzamelingsactie op om
producten voor Oekraïne te
verzamelen en die vervolgens
richting de grens met het land
te brengen. Op donderdag 10
en vrijdag 11 maart jl. konden
luisteraars van Radio Continu,
maar ook donateurs van zowel de
omroep als het Boerenrockfestival
producten langsbrengen. Ook
inwoners van het dorp of van
naburige dorpen konden iets geven. Het maakte niet uit wat, op kleding na.
Afgelopen zaterdagochtend vertrokken
in alle vroegte vier busjes vanaf de studio
van Radio Continu in 2e Exloërmond naar
het voormalige Oostblok. De chauffeurs
vervoerden allerlei producten die voor
een vrouwenopvangcentrum aan de grens
tussen Polen en Oekraïne waren bestemd.
Aldaar worden veel vrouwen die uit het
oorlogsgebied zijn gevlucht opgevangen.

Van tevoren werd het reisschema besproken
en waar zou worden overnacht. Ze hebben
er twee dagen over gedaan. Als alles volgens
planning verloopt is het viertal op woensdag
16 maart weer terug in 2e Exloërmond.
Tijdens de dagen dat de chauffeurs onderweg
waren was op Radio Continu te horen hoe
het hen verging. Zowel Radio Continu en
Boerenrockfestival spraken van een geweldige
actie en danken iedereen voor wat ze
hebben langsgebracht. “Echt
overweldigend. Er waren
zelfs mensen bij die drie,
vier keer iets langsbrachten.
Fantastisch. Zoveel dank!”
(Week in Week uit / Gerry
Grave)
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De Hunzecommissie stopt in zijn huidige vorm
De gebiedscommissie Hunze BorgerOdoorn (de Hunzecommissie) had als
doel initiatieven van bewoners op het
gebied van de leefbaarheid en economische ontwikkeling te stimuleren.
Met advies en ﬁnanciële ondersteuning kon-

Een bezoek aan onze balie gaat op afspraak.
Zo bent u snel aan de beurt en kunnen wij
u goed van dienst zijn.
’
’
’
’

zecommissie veranderd. Ook corona heeft
mede geleid tot een beperktere inzet van de
commissie. De leden van de Hunzecommissie hebben daarom besloten te stoppen met
de commissie in de huidige vorm. Zij nemen
de tijd om na te denken over een andere invulling van hun adviesrol voor de toekomst.

%

Naar het gemeentehuis?
Maak een afspraak!

den bewoners van Borger-Odoorn in grote
mate zelf een rol spelen in het leefbaar maken en houden van hun wijk en dorp. Door
allerlei ontwikkelingen, zoals de invoering
van wijkbudgetten, veranderende behoeften in de samenleving en de toenemende
digitalisering, is de werkwijze van de Hun-

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

Evenement bij
mij om de hoek?

Berichten over uw buurt
’ 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.

% www.borger-odoorn.nl/afspraak

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

WEEK 10

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

Hebt u een laag inkomen?
Inwoners van Borger-Odoorn met een
laag inkomen en weinig vermogen kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning van de gemeente. U kunt dan
jaarlijks een bedrag besteden in onze
webwinkel Meedoen.
% www.borger-odoorn.nl/meedoen

’ 11-03-2022, Verlenging
beslistermijn: Bronneger, Spoorstraat 1, het plaatsen van een
verplaatsbaar sanitair unit
’ 11-03-2022, Exloo
Buinerweg, het inrichten en
ontbranden van een paasvuur
(aanvraag)
’ 11-03-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Borger,
Graanspieker (kavel 17 en 19),
het oprichten van een tweeonder-één-kapwoning
’ 11-03-2022, Verkiezing
Gemeenteraad 2022, zitting
centraal stembureau bekendmaking uitslag verkiezing
’ 11-03-2022, Nieuw-Buinen
Zuidelijke Tweederdeweg, het
inrichten en ontbranden van
een paasvuur (aanvraag)
’ 11-03-2022, Westdorp
Schoonloërstraat 15, het
inrichten en ontbranden van
een paasvuur (aanvraag)
’ 11-03-2022, Verlenging
beslistermijn: Bronneger, Spoorstraat 1, het tijdelijk plaatsen
van een Tiny Trailer
’ 10-03-2022, Borger
tussen Strengenweg 6 en 8, het
inrichten en ontbranden van
een paasvuur (aanvraag)
’ 10-03-2022, Exloo
Valtherweg 37, het inrichten en

’

’

’

’

’

’

’

’

ontbranden van een paasvuur
(aanvraag)
10-03-2022, Zandberg
Kerklaan 23, het inrichten en
ontbranden van een paasvuur
(aanvraag)
10-03-2022, Buinen
kruising Eilandenweg/zandweg
(Munkakkers), het inrichten en
ontbranden van een paasvuur
(aanvraag)
10-03-2022, Valthe
Langhietsweg, het inrichten en
ontbranden van een paasvuur
(aanvraag)
10-03-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Valthe,
ter hoogte van Valtherdijk,
kadastrale percelen: M1673 en
M1917, Aanleg Valtherschans
10-03-2022, Verleende
omgevingsvergunning:
Nieuw-Buinen, Noorderdiep 374,
het uitbreiden van het
bijgebouw
10-03-2022, Odoorn
Middelweg, het inrichten en
ontbranden van een paasvuur
(aanvraag)
10-03-2022, Valthermond,
Noorderdiep (tussen de Rooilaan
en de Vrijheidslaan), het
organiseren van de jaarmarkt
Valthermond (verleend 08/03)
10-03-2022, Eesergroen
Eeserstraat/Witkoelenweg, het

’

’

’

’

’

’

inrichten en ontbranden van
een paasvuur (aanvraag)
09-03-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Exloo,
Badhuisweg 17, het aanleggen
van glasvezel
09-03-2022, Nieuw-Buinen
Zuiderdiep 593 (ijsbaan), het
organiseren van een zomermarkt, (aanvraag)
09-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: NieuwBuinen, Zuiderdiep 593, het
tijdelijk plaatsen van een
feesttent op voormalig voetbalveld ten behoeve van feestweek
08-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Bronnegerveen, Gelegen aan
de Moekmaadsdijk (kadastrale
sectie N 1214), het aanleggen van
een uitkijkheuvel, beplanting en
paden ten behoeve van
natuurontwikkeling Buitengebied de Branden
08-03-2022, bestemmingsplan
‘Buitengebied, Middenweg Ees’
en ontwerpbesluit hogere
waarden Wet geluidhinder
Middenweg Ees
08-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Buinen,
ter hoogte van Exloërweg 9, het
aanleggen van een uitrit en het
plaatsen van een duiker

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
e-mailservice & app

’ 08-03-2022, ontwerpverklaring van geen
bedenkingen en ontwerpomgevingsvergunning
1e Exloërmond 82, 1e Exloërmond
’ 07-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Valthermond, Zuiderdiep 49 D,
het kappen van één boom
’ 07-03-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Borger,
Dingspil 46, het kappen van een
Linde
’ 07-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Borger,
Torenes 18, het verbreden van de
inrit
’ 07-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Odoorn,
Hoofdstraat 11, het kappen van
3 bomen aan het Steegje
’ 07-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Borger,
Poolse Bevrijderslaan, het
oprichten van zes woningen
’ 07-03-2022, Inspraak herijkte
beleidsnota “Kleinschalig
Kamperen Borger-Odoorn”
’ 07-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Borger,
Weefklos 2, het tijdelijk plaatsen
van een stacaravan
’ 07-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Odoorn,
Valtherweg 4 , het aanleggen
van een tweede inrit
◀
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Bert Koomans uit Drouwenerveen 25 jaar beëdigd makelaar/taxateur en NVM-lid
Bert Koomans uit Drouwenerveen vierde onlangs een heuglijk
moment. Op 28 januari 1997 werd hij namelijk door de rechtbank
als makelaar/taxateur beëdigd. Het 25-jarig jubileum werd op 7
maart jl. kleinschalig op zijn kantoor aan de Noorderstraat 34 in
zijn woonplaats gevierd. Aan dat adres is al vele jaren Koomans
Makelaardij gevestigd, namelijk sinds 1983. Toentertijd was het
bedrijf nog van Koomans’ vader.
Koomans ontving als waardering
een oorkonde van het NVM
(De Nederlandse Coöperatieve
Vereniging van Makelaars en
Taxateurs). Ook ontving hij een
‘makelaarsstafje’ zoals men dat tot
halverwege de 19de eeuw gebruikte.
De inwoner van Drouwenerveen
is er vrij nuchter onder, maar
waardeert het wél dat er even bij
is stilgestaan. “Als je makelaar
bent dan bereik je een keer het
moment dat je zoveel jaar actief
bent en dat is toevallig dit jaar
gebeurd. De aandacht is natuurlijk
leuk en dat waardeer ik zeker.”
Voor Bert Koomans begon het
allemaal in 1990. Toentertijd ging
hij bij zijn vader in loondienst
om er later vennoot te worden

waarna de beëdiging volgde en hij
voor zichzelf begon. Eerst aan de
Hoofdstraat 50 in Gasselternijveen
en sinds 2013 aan het huidige adres.
Later is deze beëdiging door de
overheid om – volgens Koomans onbegrijpelijke redenen afgeschaft.
Hij verkoopt en taxeert woningen
en agrarisch vastgoed.
Inmiddels is de derde generatie
ook in de makelaardij werkzaam
en ook nog eens bij het bedrijf van
Koomans. Zoon Wessel werkt sinds
vijf jaar als woningmakelaar bij het
bedrijf. Bij Koomans Makelaardij
is een klein, hecht team werkzaam.
Met elkaar zorgen ze ervoor dat
het elke dag prima samenwerken is.
(Week in Week uit / Gerry Grave)
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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 20 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. F. de Boer-Knegt.
Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 10.00 uur.
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, Drentse
Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan, 09.30
uur: ds. Wouda.
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. Jansen.
Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. A. van Elten, Hoeksteen.
Valthermond
Baptisten Gemeente, Gert Stap.
Dienst begint om 10 uur.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. A. van Elten, Hoeksteen.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. D. Wams.
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Zondag 20 maart 10.00 uur,
Eucharistieviering i.v.m. patroonsfeest,
tevens inwijding gerestaureerd kruis
aan de kerk, voorg. pastoor J.E.B.
Deuling en diaken S.J. Hof. Woensdag
23 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 zondagmorgen
20 maart om 9.30 u. ds. C. G. op ’t
Hof uit Siddeburen. Op zondagavond
20 maart om 19.00 u. ds. J. F. Tanghé
uit Sellingen.

Voedselbosje in Natuurparkje Alinghoek in Drouwen
officieel geopend
Afgelopen zaterdag werd het
voedselbosje in het Natuurparkje
Alinghoek in Drouwen officieel
geopend. Een plechtig moment
waarbij wethouder Albert
Trip van de gemeente BorgerOdoorn aanwezig was. Ook
loco-kinderburgemeester Britt
Appeldorn uit Valthermond en
Nout van der Laan, inwoner
van Drouwen en ook lid van de
Kinderraad van de gemeente Borg
er-Odoorn gaven acte de presence.
Nadat wethouder Trip het een en
ander over het voedselbosje en het
belang en doel ervan vertelde kwamen
zowel Britt als Nout aan het woord.
Britt hing een vogelkastje op en
Nout las een gedicht voor. Beiden
vonden het best wel spannend, maar
kijken op een heel leuke ochtend
terug en zijn ook wel een beetje
trots. Uiteraard waren de ouders en
andere familieleden van de beide
Kinderraadsleden eveneens vol trots.

Dat gold ook voor alle bij het
voedselbosje betrokken mensen; ze
zijn blij dat het officieel is geopend
en hopen dat velen er een bezoekje
komen brengen. Het voedselbosje
is vooral bedoeld voor dieren en
draagt op die manier bij aan het
versterken van de biodiversiteit. Het
is slechts klein, maar groot genoeg

voor diverse doeleinden. Zo kunnen
scholen er voor bijvoorbeeld de
biologieles of een ander vak terecht
en is het voedselbosje dus educatief.
Informatief voor iedereen bovendien,
want zowel oud als jong kan er
terecht. (Week in Week uit / Gerry
Grave)

Nieuwe speelkuil van Speeltuinvereniging
Langhieten II in Odoorn geopend
Afgelopen zaterdag werd de speelkuil van
Speeltuinvereniging Langhieten II in Odoorn
geopend. In de kuil zijn onlangs zes houten
Robinia speeltoestellen geplaatst. Alles is klaar
voor gebruik en dus vond het bestuur van de
speeltuinvereniging het een gepast moment om de
nieuwe speelkuil afgelopen weekend te openen.
Tussen 14.00 en 16.00 uur was het
een gezellige bedoening met de
opening door MKBeats uit Odoorn.
Veel mensen kwamen even kijken
en waren benieuwd welke naam
de speelkuil heeft gekregen. Er is
uiteindelijk voor ‘de Klauterkuil’
gekozen. Het bestuur gaf aan dit een
‘bijpassende naam’ te vinden. Na het
doorknippen van een lintje, liepen
de kinderen in polonaise om de kuil
waarna ze door een ballonnenboog
naar beneden gleden. Zo was de
opening een feit.

De kinderen
beleefden
vervolgens
een prachtige
middag en
werden op
poffertjes
getrakteerd. Ze mochten er
onbeperkt van eten. Ook was er een
milieuvriendelijke ballonnenwedstrijd
waaraan meer dan vijftig kinderen
meededen. Uiteraard geldt hier ‘de
‘eigenaar’ van de ballon die het meest
ver komt wint een mooie prijs’. Al
met al was het een gezellige middag
en kijkt de speeltuinvereniging op een
geslaagde opening terug. “Wie komen

allemaal nog eens klauteren? Tot ziens
bij de Klauterkuil.”
De realisatie is mede
mogelijk gemaakt door de
sponsoren Rabobank, Coop
schippers Dorpsbelangen,
Ondernemersvereniging Odoorn en
Buurtbewoners. (Week in Week uit /
Gerry Grave)

De nieuwe SPITWA(A)RK is uit!

Het 1e nummer van 2022 over de historie van de voormalige
gemeente Odoorn van de HV Carspel Oderen is uit.
De voedselvoorziening in de gemeente Odoorn tijdens de Eerste Wereldoorlog (Albert Eggens), Pieter Drenth (Ol Pieter) (Johan Withaar),
De kano’s van Pesse, Odoorn en Jengum (Roel Sanders), Voorplaat:
De Schaopendansers (tussen 77-82), Rondblik: De kunst van het bezetten (Jan Wierenga), Herkent u het nog? Slachterij Levinga in 2e Exloërmond, Oderen verandert; Exloo, Hoofdstaat 33, 35, 39. (Roelof
Hoving), Middenplaat: Vliegtuigcrashes in de Tweede Wereldoorlog,
Uit de krant: Lof voor zwembadcomité in Valthermond.
Bij Warenhuis Geerts in Exloo, bibliotheek in Valthermond en
Odoorn, het Vervenershuus in Valthermond en boekhandel Read
Shop Boelens (Emmermeer).
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Na 2 jaar eindelijk in de Gulle Boergondiër

Left Hand Freddy en Band Live in
Drouwenermond
a.s. zaterdag vanaf 20.30 uur
2 Jaar geleden stond Left Hand Freddy
en Band al geboekt om een concert
te geven in De Gulle Boergondiër in
Drouwenermond maar de maatregelen
bepaalden anders.

Maar nu komt het er eindelijk van en
a.s. zaterdag in De Gulle Boergondiër
het domein van Left Hand Freddy en
zijn Band. Dat betekent Blues van het
hoogste niveau voor de bezoekers. a.s.
Zaterdagavond is de entree € 10 p.p. en de
zaal is open vanaf 20.30 uur. U kunt aan de zaal een kaartje kopen maar kan ook online
via www.degulleboergondier.nl.
Voor informatie over de band kunt u www.lefthandfreddy.com bezoeken.

Eet en/of Kook je mee?

Bekende ‘kookdominee’ Han Wilmink
naar Borger
Vrijdag 8 april komt de bekende
‘kookdominee’ Han Wilmink
naar Borger om mét ons te
koken. Er zijn nogal wat
kookbijbels te vinden. Van pastatot soepbijbel tot een bijbel
voor de Nederlandse keuken.
Maar boeken die de Bijbel zelf
als uitgangspunt nemen zijn
schaars. Het levenswerk van
predikant Han Wilmink kun
je gerust een standaardwerk
noemen om hemels te kunnen
koken. Inmiddels heeft hij
diverse kookboeken geschreven en heeft landelijk bekendheid door optredens in
diverse tv-programma’s. Ds. Wilmink kan er boeiend over vertellen. Hij vertelt
gekruide verhalen, achtergronden van voedsel in Bijbelse tijden, Joodse tradities
en de symboliek van de maaltijd en anekdotes.
Kook en eet je mee?
Tien mensen kunnen zich opgeven om samen met hem te koken. Dit vindt plaats van 1618 uur. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Vervolgens kunnen er om 18.30
uur nog veertig mensen aanschuiven om de achterliggende gedachten rondom gerechten
te horen én gezamenlijk te eten. Wacht dus niet te lang, want vol is vol. Iedereen is
welkom, ook als je niet gelovig bent of lid bent van een kerk
De kosten bedragen 15 euro per persoon. De avond vindt plaats in de Goede Herderkerk
aan de Hoofdstraat 9-11 te Borger. Je kunt je tot en met 1 april opgeven voor het eerste
en/of tweede gedeelte bij Dina Vos, dinavos@outlook.com telefoon 06 50 41 16 30.

Eerste Drentse kievitsei van 2022
gevonden
Op een oude aardappelakker in de Broeklanden,
een gebied onder Sleen, is op zondag 13 maart
om 15.13 uur het eerste Drentse kievitsei
gevonden. Vrijwillig weidevogelbeschermer
Jan Pier Cleveringa (tevens coördinator van de
vrijwilligersgroep Weidevogelnestbescherming
Oosterhesselen) heeft zijn vondst gemeld
bij Landschapsbeheer Drenthe en
boerenlandvogelcoördinator Erwin Bruulsema
heeft geconstateerd dat het om een vers ei gaat.
Met deze vondst is het boerenlandvogelseizoen in
Drenthe officieel begonnen.

Bijeenkomst van de PCOB-afdeling
Odoorn en omstreken in 2e Exloërmond
Op donderdagmiddag 17 maart is er een bijeenkomst van de PCOB Om 14.00 uur
in DE HERBERG achter de Protestantse kerk Zuiderdiep 150 in 2e Exloermond.
Spreker deze middag is dhr. Jan Ketelaar die ons een boeiend verhaal gaat vertellen over
zijn hobby als Wildbeheerder bij de WBE ( Wild Beheer Eenheid de Dalgronden) in de
provincie Drenthe. Iedereen is van harte uitgenodigd. Neem ook eens een kennis of
buurman/ Buurvrouw mee.

Dinsdag 15 maart 2022

8

Dinsdag 15 maart 2022

Bij Restaurant Poolshoogte in Odoorn

Digitaal ruiter- en menknooppuntennetwerk werd
gepresenteerd
Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957
E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

a.s. Zaterdag 19 maart

Pizza party voor jongeren
uit 2e Exloërmond in
Odeon Cultuurhuis
2e Exloërmond
Aanstaande zaterdag vanaf 19.00 uur willen we een
pizzaparty organiseren voor de jeugd uit 2e Exloërmond
van 12 jaar en ouder die naar het Voortgezet Onderwijs
gaan.
We hebben DJ Cradleman bereid gevonden om voor jullie
toffe muziek te draaien. Pizza en twee drankjes gratis. Het
enige wat jullie moeten doen is het kaartje te reserveren,
zodat we weten hoeveel pizza’s er moeten worden ingeslagen.
Ga daarvoor naar de agenda van www.odeoncultuurhuis.nl en
wees er bij!

Afgelopen vrijdagmiddag werd
de vernieuwde Hondsrugtrail bij
Restaurant Poolshoogte in Odoorn
gepresenteerd. Het is een digitaal
ruiter- en menknooppuntennetwerk.
Aan de hand hiervan kan men een
eigen route samenstellen. Het
Recreatieschap Drenthe ziet het
belang van het paardentoerisme
meer en meer in en koos derhalve
voor vernieuwing ervan.
Bij de plechtigheid waren diverse
instanties aanwezig: Stichting
Paardenroutes Drenthe en KNHS
Drenthe presenteerden het vernieuwde
netwerk aan gedeputeerde Henk Brink
(provincie Drenthe) en wethouder
Nynke Houwing (gemeente BorgerOdoorn). Ook het Recreatieschap
Drenthe was erbij aanwezig en vertelde
de aanwezigen over de uitbreiding.
Het resultaat van de vernieuwde
Hondsrugtrail is een geüpdatet
netwerk en in samenwerking met
Stichting Paardenroutes Drenthe en
de Koninklijke Hippische Sportbond
(KHNS) is nieuw informatiemateriaal
over de Hondsrugtrail ontwikkeld.
Kortom, een netwerk waar u tegen

kan worden gezegd. De reacties van de
aanwezigen waren lovend en met het
mooie weer dat nóg meer aanstaande is
kan men straks nóg meer genieten van
honderden kilometers ruiterroutes.
Enkele jaren geleden ontstond de
Hondsrugtrail. Tot op de dag van
vandaag is er heel veel animo voor
geweest en de verwachting is dat men

door de vernieuwde versie nóg meer
ruiters op de voor hen bestemde paden
zal begroeten. Veel van die paden
gaan door zowel de gemeente BorgerOdoorn als Aa en Hunze. Wethouder
Nynke Houwing van de gemeente
Borger-Odoorn gaf aan dat het een
prachtig initiatief is en dat het veel
mogelijkheden voor het toerisme biedt.”
(Week in Week uit / Gerry Grave)

VKSO Benefietconcert voor
Oekraïne op zondag 27
Vanaf nu weer regelmatig een Vrouwencafé in
maart in Gasselternijveen dorpshuis de Viersprong in Buinerveen
Zondag 27 maart a.s. treedt het VKSO, het orkest van de
Veenkoloniën o.l.v. dirigent Lubertus Leutscher op in de
PKN kerk te Gasselternijveen aan de Vaart 3.
Het door Corona uitgestelde concert is onderdeel van de
concerttour ‘On Tour in Drenthe’, die een dag eerder begint
in de monumentale kerken te Valthermond en Anloo. Er
worden magistrale werken uitgevoerd uit de wereld van de
klassieke muziek. Bezoekers worden ontvangen met koffie
of thee. Het concert begint om 15:30 uur, de kerk is open
vanaf 15:00 uur. Reserveren strekt tot aanbeveling à € 10,per ticket via secretariaat@vkso.nl Tickets worden aan de
ingang verkocht, maar vol = vol. Meer info: www.vkso.nl De
recette wordt overgemaakt op giro 555: Samen in actie voor
Oekraïne.

Over het algemeen kunnen we rustig stellen dat mannen vaker een café
bezoeken dan dat vrouwen of moeders dat doen. Jaren geleden was er een
groep dames in Buinerveen die daar verandering in wilden gaan brengen en
zo ontstond destijds het vrouwencafé.
Dat vrouwencafé was jarenlang erg
succesvol, vrouwen kwamen op vooraf
geplande data regelmatig samen aan de
stamtafel in dorpshuis de Viersprong in
Buinerveen om gewoon een gezellige
avond te hebben en er werd over allerlei
onderwerpen gekletst. Langzamerhand
werd de animo echter wat minder
en leek het vrouwencafé helemaal te
verdwijnen tot er in 2019 nieuw leven
in geblazen werd en de stamtafel weer
vaker tot de laatste stoel bezet raakte.

Helaas is het de afgelopen tijd door
corona helemaal niet mogelijk geweest
om bij elkaar te komen maar vorige
week woensdag was het dan eindelijk
weer eens zover. Gerrard en Alie
Wubs, de nieuwe beheerders van het
dorpshuis, mochten weer een volle
stamtafel verwelkomen en de dames
hadden een gezellige en geslaagde
avond. Het vrouwencafé zal vanaf nu
weer regelmatig plaatsvinden, besloten

is dat dit in iedere oneven maand op
de tweede woensdag van die maand zal
zijn. Inloop is vanaf ongeveer 20.30 uur
maar later binnenkomen en aanschuiven
mag natuurlijk ook.
Het eerstvolgende vrouwencafé staat
gepland op 11 mei a.s. Lijkt het je ook
leuk en gezellig om andere dames te
leren kennen, met elkaar te kletsen over
alles wat je bezig houdt maar bovenal
ook om een ontspannen avond voor
jezelf te hebben? Dan ben je natuurlijk
van harte welkom, vraag je buurvrouw
of vriendin ook gelijk mee! (Week in
Week uit / Miranda Wolters)
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Archeologisch vooronderzoek Valtherschans

Historisch kanon in Valthe gevonden
In Valthe vonden medewerkers van
het Archeologisch bedrijf RAAP
tijdens archeologisch vooronderzoek
op de plek waar de Valtherschans
lang geleden was gevestigd een
historisch kanon. Het kanon is nog
helemaal goed en zal binnenkort
worden ‘leeggeschoten’ zodat de
werkgroep die de Valtherschans
weer in ere zal herstellen het kanon
eventueel kan tentoonstellen.

Uitslag Bridgeclub
‘t Aailaand in Nieuw-Buinen

Hans de Waal Malefijt uit Valthe zit
in de werkgroep en heeft contact met
de archeologen gehad. “Ze zeggen
dat het kanon uit de tweede helft van
de 17e eeuw zou komen. Ze denken
dan aan de periode 1665-1672 of
de 80-jarige oorlog. Heel interessant
allemaal. Uiteraard hopen we nog heel
wat voorwerpen van vroeger te vinden.
Een mooi begin van het archeologisch
onderzoek.”
Afgelopen maandagochtend
is begonnen met het
proefsleuvenonderzoek bij Schuttershof.
De verwachting is dat daar de brug van
de voormalige Valtherschans ligt. Er zal
daarna een groot onderzoek over het
gehele terrein plaatsvinden. Men weet

Er werd gespeeld op 8 maart jl.
Paar
1.
2.
3.

nu immers precies waar de gracht loopt
en de verwachting is nog veel materialen
te vinden. Deze werkzaamheden zullen
medio mei plaatsvinden. Daarna volgt
het eerherstel (reconstructie) van de
Valtherschans zodat men kan zien hoe

het er vroeger ongeveer moet hebben
uit gezien. Projecten als het uitgraven
van de gracht en het aanleggen van de
aarden wallen staan bovenaan de agenda
en zullen dus gauw een aanvang krijgen.
(Week in Week uit / Gerry Grave)

a.s. Zaterdag 19 maart: Potgrondactie vv EEC
De potgrondactie van vv EEC gaat Zaterdag 19 maart a.s. plaatsvinden.
We gaan dit jaar wederom verkopen aan de hand van bestellingen, u kunt
de potgrond bestellen via mail of telefoon. Wij komen het 19 maart bij
u thuis bezorgen, u hoeft hiervoor niet thuis te blijven. Daarnaast is het
ook mogelijk om af te halen van 9.30 uur tot 12.00 uur bij het sportpark,
Schoolstraat 13 te Ees.
Bestellingen kunnen gedaan worden via
potgrond@vveec.nl

(vermeld uw naam en adres bij de
bestelling) of via telefoonnummer

06 – 55 17 63 47 (Roelof Wanders). De
traditionele zakken van 30 liter + 20%
zijn dit jaar niet meer leverbaar daarom
verkopen we nu zakken van 20 liter. De
prijzen van de potgrond zijn: 1 zak voor
€2,50, 3 zakken voor €7,- en 4 zakken
voor €9,- .

Susan van der Aa & Diewer Lutjes
Alie Lubbers & Hilde Pufkus
Gera Meijer & Teun ter Haar

69,79%
59,87%
57,99%

IJS 0,PR .25
22
€
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WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

JS 0,I
PR .25
15
€

OPEL CROSSLAND X 1.2 Turbo
Automaat innovation navi/16”LM /
Clima/Cruise /Clima/Cruise
Maart 2019 - Wit - Half leder
Benzine - Automaat
38.172 km - Nieuwprijs: €30.120,-

AUDI A1 Sportback 1.0 TFSI Pro
Line navi/airco/15”LM /Cruise/PDC
April 2018 - Wit - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 25.665 km
Nieuwprijs: €25.660,-

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,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 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 0,PR .40
17
€

IJS 0,PR .90
27
€

OPEL CORSA 1.4 AUTOMAAT Online Ed. navi/
airco /16”LM/cruise/pdc /16”LM/cruise/pdc
66kW (90PK) - Januari 2018 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Automaat - 21.875 km
Nieuwprijs: €21.120,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,-

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 .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 .7
90
1
37
1
€

OPEL1-serie
BMW
CORSA- 1.2
118i
GS
Automaat
Line navi/
High Exec. navi/leder/17”LM
airco/16”LM
/camera/pdc - Juni
/
clima/camera
2020
- Grijs metallic - Stof - Benzine
Juli 2020 - Zwart-metallic
Handgeschakeld
34.490 km
- Leder
Benzine - Automaat
Nieuwprijs:
€24.440,- 33.297 km
Nieuwprijs: €43.220,-

IJS 0,PR .90
42
€

BMW 5 SERIE 520i High Executive navi/leder/clima /17”LM
November 2019 - Zilver metallic
Leder - Benzine - Automaat
18.948 km - Nieuwprijs: €70.440,-

IJS 9,PR .99
21
€

OPEL ASTRA 1.2 Elegance 17”LM/
Clima/cruise /Navi
Januari 2020 - Blauw metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
14.312 km - Nieuwprijs: €38.520,-

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 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
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 .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,-

11

Dinsdag 15 maart 2022

Freek Buijtelaar zwaait af en Niek Wind
hoopt op verlenging Wethouderschap

Gemeentebelangen Borger-Odoorn neemt na de verkiezingen van 16 maart
aanstaande in ieder geval afscheid van een van de twee wethouders. Freek Buijtelaar,
sinds 2014 wethouder namens de partij, houdt het voor gezien. Niek Wind, de andere
wethouder van Gemeentebelangen, hoopt daarentegen op een verlenging van zijn
wethouderschap.
'Vier jaar geleden zaten we in een
vergelijkbare situatie, toen zwaaide Ton
Souverein af, maar wilde ik door. De
afgelopen vier jaar heb ik dat samen met
Niek mogen doen. Nu hij de ervaren
man is, kan ik met een gerust hart met
wethouderspensioen', aldus Freek Buijtelaar.
Niek Wind heeft aangegeven een tweede
collegeperiode te zien zitten. Op basis van
zijn ervaring en bestuurlijke continuïteit is hij
dan ook een van de wethouderskandidaten

voor Gemeentebelangen in aanloop naar de
raadsperiode 2022-2026.
Naast Wind heeft Gemeentebelangen
nog een aantal zeer geschikte
wethouderskandidaten. Een ieder met zijn
eigen specialisaties en portefeuillekennis. Na
de verkiezingen hoopt de partij weer deel uit
te mogen maken van een college, maar pas
als de uitslag formeel bekend is, kunnen er
knopen worden doorgehakt.

Klussendag in MFC de SPIL in
Gasselternijveen
In MFC de SPIL in Gasselternijveen zijn
alle achterstallige klusjes weer gedaan.
De vrijwilligers hebben een to do lijst van
een stuk of twintig klusjes afgewerkt.
Er werden plafondplaten, lekkende kranen,
lampen vervangen en hier en daar een plug,
spijker of schroef. Ook zijn hebben alle
hoekjes en randjes, waar je doorsnee niet aan
toekomt, van een extra schoonmaakbeurt
voorzien. Al met al een nuttige, maar vooral
gezellige werkdag.

NLdoet in Drouwenerveen: Het Vertier is
klaar voor het seizoen

Wij staan aan de
Nr.
Naam
Woonplaats
vooravond van de
1
John Goeree
Nieuw-Buinen
2
Arnold
van
der
Holst
Exloo
verkiezingen voor
3
Karel Eggen
Borger
de gemeenteraad,
4
Gonnie van Wijk – Niemeijer Exloo
5
Martin Hoogerkamp
Odoorn
deze zijn op 16 maart
6
Anton
Augustijn
Exloo
a.s. De fractie van
7
Henk Pragt
Odoorn
D66 heeft een mooie
8
Erik Belder
Borger
9
Arend Grooten
Drouwen
kandidatenlijst; een
10
Jan Top
Exloo
team van 11 betrokken
11
Albert Trip
Nieuw-Buinen
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
wil zetten, daarom hebben alle kandidaten zich de afgelopen weken
aan u voorgesteld. U kunt deze artikelen nog eens terug lezen op onze
facebook pagina of site. Zo kunt u een keuze maken voor de voor u
juiste kandidaat. Hiernaast nog een keer de volledige kandidatenlijst.
De afgelopen 11 weken hebben wij vele thema’s toegelicht, hieronder de 3 belangrijkste
speerpunten voor de komende bestuursperiode.
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.

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 ongelukken waarbij gelukkig tot op heden
alleen nog maar materiële schade is. Er zijn meer dan voldoende
manieren beschikbaar om een 30km zone goed in te richten. Veel
bewoners van een dergelijke 30km zone hebben zelf ook mooie
ideeën hiervoor aangedragen.
Wij gaan dus voor 30km zones in de dorpskernen waarbij de
juiste inrichting een belangrijk onderdeel moet zijn.
Maar ook meer zichtbare kenmerken zoals herhaling van de
30km zone borden in plaats van alleen aan het begin en einde van een zone. Uitgangspunt
hierbij is voor ons dat langzaam verkeer met voorrang behandeld moet gaan worden
en dat er oog is voor de spelende kinderen. 30km per uur moet ook daadwerkelijke het
maximum zijn.
Uiteraard moet er ook aandacht zijn voor de andere onveilige situaties in onze gemeente.
Heb je voorbeelden van onveilige situaties mail mij deze dan op goereed66@gmail.com.
Dat helpt ons om deze in beeld te brengen en kijken wat er gedaan kan worden om aan te
pakken.
De afgelopen periode heeft de fractie waar
gemaakt wat zij heeft beloofd. Dankzij onze
inzet komt er een nieuw Esdal college in
Borger, wordt het sportpark Harm Kuiper in
Odoorn fors gerenoveerd, is er een gezond
financieel beleid gevoerd, is er ook aandacht
voor wonen in de kleinere kernen van onze
gemeente zoals in Klijndijk en Buinen.

NLdoet in Drouwenerveen staat eigenlijk al jaren in het teken van dorpshuis Het
Vertier gereed te maken voor het seizoen dat komen gaat. De afgelopen jaren was dat
vanwege de maatregelen iets anders dan anders, maar dit jaar kon er op volle kracht
en volop worden geklust. Zeven man sterk zorgden ervoor dat het dorpshuis weer een
extra net aanzien kreeg en het er van binnen ook mooi en netjes uitziet.
Vanaf 9.30 uur ging het los: de buitenkant
van het dorpshuis werd gereinigd, de lichtbak
met Het Vertier aan de straat werd van vuil
ontdaan, parkeerplaatsen werden aangeharkt
en enige beplanting gesnoeid. Binnen werden

kozijnen geschilderd en werd de diepvrieskist
schoongemaakt. Tegen de klok van 16.00
uur zaten de werkzaamheden erop en keek
iedereen op een erg geslaagde dag terug.
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Daarnaast is er nog meer aandacht gekomen
voor het belang van sporten en bewegen in
onze gemeente en voor het terugdringen van
laag geletterdheid.
Kunt u zich vinden in de idealen en ambities
van een lokaal stevig gewortelde sociaal
liberale partij, die iedereen vrij laat maar
niemand laat vallen, stem dan op 14, 15 en
16 maart op D66 Borger-Odoorn.

Bent u geïnteresseerd in onze idealen voor
Borger-Odoorn kijkt u dan op
www.d66borger-odoorn.nl voor ons
verkiezingsprogramma; hebt u vragen of
opmerkingen wij zijn altijd aanspreekbaar.
Of wilt zich de komende periode actief
inzetten voor onze sociale en
democratische waarden die juist in deze
tijden meer dan ooit belangrijk zijn ook
op gemeentelijke niveau; mail of bel met
Martin Hoogerkamp (Raadslid D66) via
martinhoogerkamp@gmail.com /
06-52490487 of neem contact op John
Goeree, lijsttrekker van D66 Borger-Odoorn
via goereed66@gmail.com / 06-46900717
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Film Bohemian Rapsody in de kerk van
Odoorn
In het kader van “Bios Dichtbij”,
een initiatief ter bevordering van het
filmbezoek van de gemeente Odoorn en
een aantal culturele instellingen, brengt
Podium Odoorn i.s.m. de Bibliotheek
Odoorn de film “Bohemian Rapsody”.
De film verteld het verhaal van Farrokh
Bulsara, die opgroeide in India en de nieuwe
leadzanger van een Londens rockbandje, dat
de naam Queen krijgt. Farrokh neemt de
naam Freddie Mercury aan en ontwikkeld
zich tot een flamboyant theaterbeest en de
band wordt legendarisch. Een must see voor
alle liefhebbers van Queen en geweldige
herinnering-ophaler voor hen die de film al
eens zagen.

Vrijdag 18 maart, aanvang 20.00 uur. De
film zal gedraaid worden op de nieuwe
installatie van Podium Odoorn op 18 maart
2022, aanvang 20.00 uur. Deze installatie,
die zij dankzij een aantal sponsoren heeft
kunnen laten installeren in de kerk, verhoogt
de mogelijkheden tot exploitatie. Om het
publiek in en rond Odoorn daarvan kennis te
laten nemen is de toegang deze keer gratis.
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Familieberichten
kunt u inleveren
tot maandagmiddag
14.00 uur bij de Bruna
in Borger.
De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.
“Confronterend, maar bijzonder leerzaam, en
zorgvuldig gemaakt.” Bart Wallet, hoogleraar Joodse
studies, Universiteit van Amsterdam

KRO-NCRV documentaire
‘Oorlog in Westerbork’,
april-september 1945
Op maandag 28 maart (NPO 2, 20.25 uur) is bij
KRO-NCRV de documentaire Oorlog in Westerbork,
april-september 1945 te zien. De film vertelt over
een grotendeels vergeten slotdeel van de Tweede
Wereldoorlog. Duizenden gearresteerde NSB’ers
en andere van collaboratie verdachte Nederlanders
werden direct na de bevrijding gevangengezet in Kamp
Westerbork. Daar zaten nog honderden Joden vast,
waarvan een aantal (naast de geringe manschappen van
het Militair Gezag) werden aangewezen als bewakers.
Aan de hand van interviews met voormalige Joodse
en NSB-gevangenen, nabestaanden en deskundigen
onderzoeken interviewer Frénk van der Linden en regisseur
Eric Blom de scheidslijn tussen goed en kwaad in het
Westerbork van lente/zomer ‘45. Het Militair Gezag zag
zich in de chaotische eerste bevrijdingsweken gedwongen
te handelen vanuit praktische overwegingen. De Joden in
het kamp, die ongevraagd werden benoemd tot bewakers,
waren getraumatiseerd doordat veel van hun verwanten
in concentratiekampen waren vermoord. Zij kwamen in
Westerbork soms rechtstreeks tegenover (veronderstelde)
collaborateurs te staan, die in een aantal gevallen
verantwoordelijk waren voor het oppakken en wegvoeren
van hun familieleden. Na een kleine maand kwam aan deze
schrijnende situatie een eind: de Binnenlandse Strijdkrachten
namen de bewaking grotendeels over. Maar gedurende de
hele zomer van het bevrijdingsjaar bleven zich ontsporingen
en misstanden voordoen. Vanuit het Kenniscentrum van
Kamp Westerbork werd medewerking verleend aan deze
film, en werden archiefbeelden ter beschikking gesteld. Het
Joods Cultureel Kwartier verstrekte adviezen.

Uitslagen Bridgeclub
DES Exloo
Er werd gespeeld op donderdag 10 maart jl.
Uitslag in de A-lijn:
1. mw Didi van Aacken & dhr Hendrik van Veen 67,00%
2. ep Greetje& jan Bruins
58,93%
3. mw Fenny Bruins& dhr Geert Joosten
53,63%
B-lijn:
1. ep Annie & Henk Veenema
2. dhr Henk Bosma & dhr Ruud v.d Berg
3. mw Gerda Duursma & dhr Geert Schuurman

54,21%
50,93%
49,64%

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

Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen
persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven
dat wij hebben gekregen na het overlijden van mijn
lieve man en onze trotse vader

Joop van Manen
Daarom willen wij u op
deze manier laten weten
dat uw aanwezigheid,
de bloemen en de lieve
kaarten ons erg goed
hebben gedaan en een
grote steun voor ons zijn.
Wouke Van Manenvan de Bovenkamp
Rien en Grietje
Tommy
Borger, maart 2022

Na een kort ziekbed is onze vriend en
buurman, de heer

Ruurd Visser
overleden
We zullen hem missen
Geertje en Jacob Eefting
Roelie Blok
Reinie Breukers
Jennie Klaassens
Trijntje Ubels
Giny Levinga
Ria Boer
Gea en Harry Kapinga
Hennie en Fop Douma
Het pleintje, Oosteresstraat Borger

Uitslagen Bridgeclub
Borger
Uitslagen van de afgelopen week. Er werd gespeeld in
het Anker van 7 t/m 10 Maart jl.

PvdA Borger-Odoorn
bezorgd over situatie
Dorpshuis Nieuw-Buinen
De PvdA Borger-Odoorn heeft met grote verbazing
kennis genomen van de berichtgeving in Dagblad van
het Noorden over mogelijke fraude in het Dorpshuis van
Nieuw-Buinen. Het feit dat het college al in 2015 op de
hoogte was van deze situatie en desondanks jaarlijks €
96.500 overmaakte naar het bestuur is onvoorstelbaar. Bij
signalen van mogelijke fraude zou de gemeente meteen in
moeten grijpen om te zorgen dat gemeenschapsgeld op
de juiste wijze wordt ingezet. Op verontrustende signalen
van vrijwilligers is niet of nauwelijks gereageerd, zo wordt
duidelijk in de berichtgeving.
De PvdA Borger-Odoorn heeft regelmatig aan het college
gevraagd om verenigingen in de gemeente te ondersteunen
bij hun vrijwilligerswerk. Hoe voorkomt de gemeente dat
onze vrijwilligers die verschillende verenigingen en stichtingen
besturen niet in de problemen komen? Er gaat veel geld
om in het vrijwilligerswerk. Dat moet wel maatschappelijk
verantwoord worden besteed.
Een dorpshuis is een belangrijke voorziening in een dorp. De
huidige situatie maakt het dorpshuis kwetsbaar. De PvdA wil
dan ook van het college weten hoe zij gaat zorgen dat de situatie
verbetert en zij weer grip krijgt op de juiste besteding van de
subsidie.

Maandag 7 Mrt 1e lijn A-lijn
1 Martje & Martin Abrahams
2 Norma & René Maquelin
3 Annemieke Teule & Willem Kamps

60,42%
58,45%
56,18%

Dinsdagavond 8 Maart 1e lijn A-lijn
1 Edith van Bruggen & Els Mikkers
2 Roelie Roossien & Neeltje Tack
3 Lidy & Frejo Blaauw

61,67%
58,33%
57,50%

B-lijn
1 Mary & Ed Oldeman
66,67%
2 Harrie de Bie & Henk Loman
65,10%
3 Een Gedeelde 3e Plaats Joke & Jelle Zwanenburg en
Trijnie Feringa & Leo Hake
55,73%
C-lijn
1 Fien Keuning & Fien Heeringa
2 Julia & Roel Nijland
3 Rika & Lukas Weitering

62,99%
59,95%
55,73%

Woensdagavond 9 Maart Online Stepbridge A-lijn
1 Anneke van Hasselt & Rika Stel
66,88%
2 Alice Hoefsloot & Dina Paas
62,55%
3 Anneke Tapper & Henk Loman
56,06%
Donderdagmiddag 10 Maart A-lijn
1 Janny Offringa & Willem Kamps
2 Fenny & Han Brouwer
3 Ria & Henk Bosma
4 Roelof Jans & Mans Meinders
5 Janny Jans & Heleen Caspers

71,53%
62,33%
61,96%
55,87%
53,21%
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Spar Pater in Exloo gaat
verbouwen
Tot woensdag 23 maart 12.00 uur kunnen klanten
nog terecht bij Spar Pater voor hun dagelijkse
boodschappen.
Spar Pater in Exloo gaat verbouwen zodat er straks een
prachtige nieuwe winkel staat. De vorige verbouwing is
alweer 10 jaar geleden en er zijn door de jaren heen veel
veranderderingen doorgevoerd in de formule van SPAR.
Intern krijgen we een nieuwe winkelvloer, stellingen en een
complete nieuwe versafdeling. Hier gaan we verse broodjes,
salades, smoothies en pizza's maken.
Op donderdag 7 april openen wij om 08.00 uur onze deuren
en verwelkomen we je graag in onze vernieuwde SPAR
winkel aan de Hoofdstraat 49 te Exloo.

Timmer De Echte Bakker
in Gasselte verkocht Petit
Fours voor Oekraïne
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GEPANEERDE
SCHNITZELS
500 GRAM

4.99!

KIPSCHNITZEL
XXL
250 GR P/ST

2.29!

ud
Alles onder voorbeho n
prijze
van extreme inkoop

M E G A
5
5
5
5
5
5

KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO

V O O R D E E L :

KIPPENBOUTEN 		
HAMLAPPEN 			
SPEKLAPPEN 			
SCHOUDERKARBONADE
GEMENGDGEHAKT 		
RIBLAPPEN 			

10 GEHAKTBALLEN
10 GRILLBURGERS
10 KIPSCHNITZELS

7,50
6,99
6,99

16.25
30.99
28.75
25.00
29.45
49.50

VOLG ONS OOK OP

FACEBOOK!
WIJ ZIJN
ONBETWIST
UW HAPJESSPECIALIST!
VANAF
€2.75 P.P.!

10 ROLLADESCHIJVEN 6,99
10 UIBURGERS
6,99

3 MAGERE VARKENSROLLADES SLECHTS 17.50!

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

SLAGERIJ DRENT
AL MEER DAN
44 JAAR VERSTAND
VAN LEKKER VLEES!

De Ronde van Drenthe kwam ook door Borger-Odoorn

Foto: Sjoerd Looijenga
Van maandag 7 tot en met woensdag 9 maart jl. bakte
de Gasselter bakker Timmer De Echte Bakker Petit
Fours om geld in te zamelen voor Oekraïne. Ze vonden
gretig aftrek want in totaal werden maar liefst 374 van de
gebakjes verkocht. De eigenaren Paul Timmer en zijn
vriendin Marlous Hoogeveen (beiden op de foto) zijn er
blij mee dat ze het door oorlog getroffen land op deze
manier hebben kunnen steunen.
Op maandag 7 maart was de landelijke actiedag voor
slachtoffers Oekraïne. Veel ondernemers wilden ook hun
steentje bijdragen. Timmer De Echte Bakker ook en er moest
alleen nog iets worden bedacht. “Het leek ons wel leuk om
de Petit Fours te bakken en dan zo dat ze in de kleuren van
de Oekraïense vlag werden gemaakt. In totaal bakten we
er honderden. De Petit Fours kostten € 2,- per stuk en het
leverde € 748,- op. We danken iedereen voor het kopen van
de Petit Fours. Zonder jullie was het niet mogelijk geweest
zo’n groot bedrag bij elkaar te krijgen”, spraken Timmer en
Hoogeveen. Het geld is inmiddels naar het gironummer 555
gestort. (Week in Week uit / Gerry Grave)

Laudate Vocalis in Borger
is weer aan het reperteren
Wellicht al een begrip in de gemeente Borger Odoorn.
Sinds de oprichting in 1945 heeft het koor regelmatig
uitvoeringen en concerten gegeven. Ons laatste
succesvolle concert was november 2018; we hebben toen
een Oratorium ten gehore gebracht over het leven van D.
Bonhoeffer.
Verder bestaat ons repertoire uit o.a.: klassiek, denk aan Felix
Mendelssohn en G.F Händel en hedendaags religieus denk
aan H. Oosterhuis. Na een lange periode van niet kunnen
zingen zijn we weer aan het repeteren. Wij repeteren elke
maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur in de kerkzaal van
de Goede Herderkerk. Hoofdstraat 9-11 9531 AA Borger.
Wanneer u interesse heeft, dan kunt u een repetitie bijwonen.
Kom vrijblijvend; wij zullen u van harte welkom heten op
21 maart en/of 28 maart vanaf 20:00 uur. Voor vragen of
informatie kunt u terecht bij Ina Helder, secretaris Laudate
Vocalis. laudatevocalis@gmail.com 0599 – 51 23 62.

Het afgelopen weekend stond de Ronde van Drenthe weer op het
programma. De wielerkoers kwam net als alle voorgaande jaren ook
weer door de gemeente Borger-Odoorn. De start was zowel op zaterdag
als zondag in Assen en de finish in Hoogeveen. Borger-Odoorn leent
zich prima voor een zware koers, want er zijn natuurlijk een groot aantal
keienwegen die toch een stuk lastiger zijn te berijden dan de ‘gewone’
wegen.
In de gemeente stonden her en der
mensen te kijken. Week in Week uit nam
een kijkje aan de Hoofdstraat in Borger
ter hoogte van restaurant De Deugniet.
Daar reden de rensters en renners vanuit
de Koesteeg de Hoofdstraat in om
vervolgens door het Borgerder centrum
te rijden. Het was een indrukwekkende
aangelegenheid die in het centrum veel
bekijks trok. Vervolgens werd door

onder meer Buinen, Exloo, Odoorn,
Valthe en Klijndijk gereden waar
ook een aantal keienstroken werden
bedwongen.
Bij het organiseren van een dergelijk
evenement komt heel wat kijken.
Daarbij moet dan worden gedacht aan
de vrijwilligers die het verkeer tijdens de
passage van de renners en rensters moet

tegenhouden zodat de koers een veilige
koers kan blijven. En dus waren in de
gemeente heel wat mensen met hesjes
te zien. Sommigen stonden er al ruim
voor de desbetreffende doorkomst,
sommigen kwamen iets later. De een
had een tas vol eten en drinken mee en
de ander had genoeg aan een fietstas
met een flesje water en ging meteen na
de doorkomst in Borger weer naar huis.
De dames reden op zaterdag. De ZuidAfrikaanse Kerry Jonker reed in Borger
alleen voorop, maar werd in Buinen
door de anderen bijgehaald. Lorena
Wiebes won, terwijl de Belg Dries van
Gestel de herenkoers op zondag won.
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Kijk op www.pgborger.nl voor wat er nodig is

Hulp bieden aan Oekraïne via diaconie van de
Protestantse Gemeente Borger
In de afgelopen weken hebben we gezien hoe het conflict in Oekraïne zich
razendsnel ontwikkelt tot een voor Europa ongedachte situatie. In het land
zelf vindt er een hevige strijd plaats. Vluchtelingenstromen komen op gang
en overal is er een tekort aan alles. Mensen raken hun huizen en goederen
kwijt, ziekenhuizen hebben tekorten en mensen die vanuit Oekraïne zijn
gevlucht zoeken woonruimte. Een situatie die een appél op ons allen doet.
Als diaconie van de Protestantse Gemeente Borger hebben we nagedacht
over de volgende stappen:
Vanaf zaterdag 19 maart (en daarna 26
maart, 2 en 9 april) gaan we goederen
inzamelen voor Oekraïne en de
vluchtelingen. We ondersteunen en
sluiten aan bij de transporten vanuit de
Beth-El kerk in Hoogeveen. Zij hebben
al contacten met zusterkerken in Polen
en Oekraïne en hebben het transport
en de distributie ter plekke al goed op
poten staan.

van het brengen van de goederen naar
Hoogeveen. We roepen jong en oud
op hieraan mee te doen. U kunt zich
hiervoor opgeven bij: Gesinus van der
Vinne, 06 57 77 59 19 en/of Trijntje
Eising, 0599 – 23 65 33.

Huisvesting
Verschillende mensen hebben ook al
Hierbij vragen ze specifiek om houdbare tijdelijke woonruimte aangeboden voor
producten en zo min mogelijk in glas.
mogelijke vluchtelingen. Er is inmiddels
Op de website van de PG Borger www. ook contact hierover met de gemeente
pgborger.nl wordt een lijst geplaatst
Borger-Odoorn omdat zij wat dit betreft
met producten die nodig zijn. U kunt
het eerste aanspreekpunt zijn. Zij zijn
de spullen op die zaterdagen brengen
leidend en verantwoordelijk op dit
van 10 tot 12 uur bij ‘t Anker in Borger. vlak. Op het moment dat er inderdaad
Wilt u de spullen in stapelbare (bv
vluchtelingen in Borger- Odoorn komen
bananen-)dozen brengen? Voor deze
zullen we hierin zeker actieve verbinding
actie hebben we uw hulp nodig. Voor de stimuleren. Vervolgstappen of vragen
inzameling maar ook voor de organisatie zullen we tijdig met u delen.
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PvdA Borger-Odoorn komt met
voorstellen om betalingsproblemen aan
te pakken
De PvdA krijgt steeds meer berichten dat onze inwoners in betalingsproblemen
komen. Bijna alle noodzakelijke producten worden heel snel veel duurder. De
voedselprijzen gaan omhoog, de gasprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest en de
benzineprijzen stijgen dagelijks. Maar het inkomen stijgt niet mee.
De PvdA krijgt dan ook steeds meer signalen
dat inwoners daardoor in de problemen
komen, waarmee ze ze keuzes moeten
maken die in een welvarend land niet gemaakt
zouden moeten worden. De verwarming
lager of niet aanzetten om zodoende maar
zo weinig mogelijk gas te gebruiken en
een betaalbare energierekening te houden.
Mensen komen letterlijk in de kou te zitten
en bijten op een houtje. Dat is niet acceptabel
wat de PvdA betreft. De steun vanuit het
Rijk die grotendeels ingaat op 1 juli is wat de
PvdA betreft te laat.
Mensen met een lager- en middeninkomen
voelen de stijgende prijzen het meeste in hun
portemonnee. Zij geven naar verhouding
een veel groter deel van hun inkomen uit aan
energie en voedsel. Voor deze grote groep
mensen is het verlies in koopkracht daarmee
het sterkst voelbaar en juist een deel van deze
groep is het meest kwetsbaar. Er is een acute
crisis gaande en dat vraagt om verregaande
maatregelen. De PvdA Borger-Odoorn pleit
voor het per direct instellen van:
• Een meldpunt (telefoonnummer en
e-mailadres) waar mensen zich kunnen
melden die in acute nood zitten of dreigen
te komen;
• Een crisisteam die mensen in nood in de
gemeente Borger-Odoorn direct helpt;
• Concrete hulp voor inwoners, die dat zelf
niet kunnen, bij het aanvragen van
(financiële) ondersteuning, zoals toeslagen
en subsidies.;
• Het faciliteren en opwaarderen
van organisaties als de Voedselbank,

Ruilgoederenbank, Humanitas, kerken
en Kees Dekkinga Fonds, zodat noodhulp
geboden kan worden;
• Een crisisbudget om noodzakelijke
stappen te kunnen zetten en hulp te
kunnen bieden.
Dit sluit naadloos aan op de maatregelen die
de PvdA al eerder afkondigde in het kader
van de energiearmoede waarbij de PvdA
opriep tot:
• Directe uitkering van de rijksbijdrage van
€ 200,-- en de aanvullende € 800 voor
minima tot 110%
• Uitkeren van de rijksbijdrage aan inwoners
met een inkomen tot 120% (dat is nu
110%)
• Directe uitkering van de rijksbijdrage voor
iedereen die kwijtschelding ontvangt van
gemeentelijke lasten
• Renteloos lenen voor mensen in acute
problemen
De gemeente Borger-Odoorn dient nu
keuzes te maken en alle betrokken partijen
bij elkaar te brengen. Het is crisis, dat vraagt
om scherpe keuzes en een strakke regie
van de gemeente. De PvdA pleit daarbij
voor ruimhartige steun, want de komende
weken/ maanden zullen zonder steun steeds
meer mensen in de problemen komen. De
gemeente moet daar klaar voor zijn en klaar
staan voor haar inwoners om die te kunnen
helpen waar dat mogelijk is. Uiteraard zal
vooral ook het Rijk snel moeten besluiten om
de lagere- en middeninkomens te ontzien.

Vrijwilligers nodig voor Humanitas Emmen/Borger-Odoorn

Maatjes geven mensen nieuwe moed en
energie

Gezellig samen een terrasje pakken, al keuvelend door de bossen sjouwen. Met de
lente in aantocht is samen fijne dingen doen een leuk vooruitzicht. Helaas is dit niet
voor iedereen weggelegd.
Veel mensen staan er alleen voor. Ze
missen bijvoorbeeld zelfvertrouwen om
vriendschappen te sluiten of zitten in een
sociaal isolement. Corona heeft dit alleen
maar erger gemaakt. Het Maatjesproject van
Humanitas biedt uitkomst. Een vrijwilliger
gaat een paar keer per maand samen met
iemand – de deelnemer- ergens heen,
wandelen of gewoon even gezellig bijkletsen.
Diegene komt dankzij de vrijwilliger weer
onder de mensen.
Gezellig
Anita Haas uit Emmen is al jaren vrijwilliger
bij Humanitas. Twee keer per maand gaat ze
met plaatsgenote Loes Jansen op pad. “Even
koffiedrinken, wandelen. We bepalen het ter
plekke. Niets moet alles mag. Het is gezellig
en een leuke manier voor de deelnemer
om nieuwe mensen te leren kennen. De
deelnemer wordt zo gestimuleerd weer
contacten aan te gaan”. En ze doet er iets
goeds mee, want Loes Jansen geniet van de

uitjes met haar vrijwilliger. Loes zegt: ‘Het
is belangrijk, want anders zit ik alleen thuis.
Je komt weer onder de mensen en kunt je
verhaal kwijt. Ik krijg er nieuwe moed en
energie van.’
Getraind
Nieuwe vrijwilligers, maar ook deelnemers
zijn hard nodig volgens bestuurslid Zwaan
Evenhuis van Humanitas Emmen/ Borger
-Odoorn. ‘Steeds meer mensen raakten hun
sociale contacten kwijt. Humanitas staat
voor hen klaar maar de vraag is groot en
het aantal vrijwilligers is helaas beperkt”.
Nieuwe vrijwilligers worden getraind voor
ze ingezet worden en krijgen regelmatig
bijscholingscursussen aangeboden.
Deelnemer of vrijwilliger worden? Mail
naar: maatjes.emmen@humanitas.nl of bel
naar: 06-46 35 33 90. Kijk voor meer info op
website: https://www.humanitas.nl/afdeling/
emmen
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Gemeentewerf in 2e Exloërmond ontvangt
Gemeentebelangen Borger-Odoorn
De conclusie vooraf: een
uitstekend werkbezoek
waar men met het hele
hart voor de gemeente
Borger-Odoorn werkt!
De gemeentewerf, ook
wel de buitendienst of
het gemeentebedrijf
genoemd; allemaal namen
voor een groep van ca. 50
gemeentemedewerkers
die vaak ongezien en
weinig gewaardeerd het
hele jaar door ervoor
zorgen dat de gemeente
er goed uitziet. De bomen
worden gesnoeid, de
bermen gemaaid, de riolen
onderhouden, de wegen en fietspaden gerepareerd én al die werktuigen en auto’s
worden ook allemaal in eigen beheer onderhouden en gerepareerd.
In feite weet iedereen wel dat er bij de
gemeentelijke buitendienst mensen werken,
maar vaak hoor je alleen de klachten als er
zaken naar smaak van de inwoners niet goed
lopen. Dat de wegen gestrooid worden als
het vriest, vind iedereen normaal. Hoeveel
mensen vragen zich af wie dat organiseert
en wie die mensen zijn die bij nacht en ontij
hun bed uitkomen om het wegennet voor ons
veilig te houden?
Het afvalbrengpunt in 2e Exloërmond is
wel bekend, maar dat de buitendienst ook
een sociale kant in de bedrijfsvoering heeft
ingebakken, waar mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt een kans krijgen zich te
ontwikkelen, dat weten niet veel mensen.
Wat het meeste opvalt als je een ronde maakt
over de gemeentewerf, is dat de mensen erg
betrokken zijn, het werk graag doen en er ook

trots op zijn dat er zo’n goed teamgevoel is.
Ook waren we blij met het compliment dat
we kregen over de prettige samenwerking
tussen de werknemers en onze wethouder,
Freek Buijtelaar.
Overal zie je oude industriële apparaten en
afvalstoffen, die door handig knutselwerk
weer een nieuw leven hebben gekregen.
Een prachtig hergebruik van materialen
die elders zouden worden weggegooid;
iets waar Gemeentebelangen een groot
voorstander van is. Het is en blijft immers
gemeenschapsgeld dat gebruikt wordt!
Al met al hebben we kunnen zien hoe
bijzonder trots we mogen zijn op het feit
dat wij als Borger-Odoorn nog een eigen
buitendienst hebben, iets wat bij veel andere
gemeenten geen zekerheid meer is.
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Kerk Odoorn open voor Oekraïne
Vanaf woensdag 16 maart zal de kerk in Odoorn iedere woensdagmiddag open
zijn van 15.30-17.30 uur. Voor het brengen van spullen voor de mensen in Oekraïne;
aansteken kaarsje; even stil zijn.
Zie ook de website voor nadere info over de
spullen die nodig zijn: oekraine-noodhulp.nl/
• Crackers • Ontbijtkoek / liga • Rijst • Pasta •
Ingeblikt voedsel: groentes, bonen, appelmoes,
vlees, vis, etc. • Houdbaar broodbeleg: jam,
pindakaas, chocopasta • Houdbare melk • Thee
/ koffie • Suiker / zout • Jus d’orange / appelsap
• Limonadesiroop • Bloem • Zonnebloemolie /
olijfolie / vloeibare margarine • Kartonnen bekers
/ borden en bestek • Melkpoeder voor baby’s •
Chocolade • Pinda’s, cashew, pecan, etc. • Zaden / zonnebloempitten • Incontinentiemateriaal
• Luiers • Maandverband • Billendoekjes • Schoonmaakdoekjes • Tandenborstels +
tandpasta • Handzeep • Ontsmettingsmiddel • Vuilniszakken • Toiletpapier • Waspoeder
(handwas) • Paracetamol • Pleisters • Verband • Blaarpleisters • Vaseline • Plastic kratten •
Blikopener • Lucifers • Tenten • Slaapzakken / hoofdkussens • Slaapmat / luchtbed / pomp •
Campingtafels • Waterdichte zakken • Zaklamp + batterijen
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ChristenUnie Borger-Odoorn wil vooral
luisteren naar de inwoners

Aan de Torenlaan in Borger wordt een
appartementengebouw gerealiseerd

De afgelopen week was de liet de
Christen Unie van zich horen op de
markt in Borger en afgelopen zaterdag
ook in Exloo. Of beter gezegd was de
CU daar aanwezig om te luisteren. Naar
wat er leeft onder de bewoners. Voelen
de mensen zich gehoord in Borger en
omgeving? ‘Luisteren naar mensen is de
basis voor vertrouwen’ geeft Erik Braam
aan. “Met je stem geef je je vertrouwen
aan een partij maar ook aan een persoon”
dat realiseer ik mij maar al te zeer,
vandaar dat wij vooral aanwezig zijn om
te luisteren.

Aan de Borgerder Torenlaan wordt
een appartementengebouw met zes
appartementen gerealiseerd. Het
betreft de locatie naast Pizzeria
Ristorante Sicilia waar vroeger
een boerderijtje stond. Het pand
is tegen de vlakte gegaan zodat de
bouw er kan plaatsvinden. Officieel
begon die op dinsdag 8 maart jl.
Wethouder Nynke Houwing (foto)
van de gemeente Borger-Odoorn
deed de ‘aftrap’ door symbolisch de
aanvang van de bouw te verrichten.

Het was rustig op de markt in Borger. Dat
gaf tijd voor goede gesprekken. Maar volgens
één van de kraamhouders is die rust tekenend
voor de huidige situatie. Veel mensen
hebben geen of onvoldoende geld meer. Er
wordt bezuinigd en ook op de markt is dat
zichtbaar.

Gerda Koopman van de Christen
Unie: “Klopt, mensen vertellen over de
energiearmoede. De auto moet blijven
staan en de hand blijft op de knip…..het
is van belang dat de plaatselijke overheid
oog heeft voor deze situatie en waar
mogelijk de helpende hand biedt, b.v. met
betalingsregelingen….de ChristenUnie
vraagt hier vaak aandacht voor in de
gemeenteraad…en dat blijkt nodig”
Ook in Exloo hadden we een aantal mooie
gesprekken, natuurlijk ook over de situatie
in de Oekraïne waaruit blijkt dat het hart
van de mensen hier op de goede plek zit”
Gerda Koopman-Korf staat op de lijst van de
ChristenUnie en woont in Klijndijk.

Uitslag scholierenverkiezingen
Dr. Nassau College

Ze deed dat door met een kraan aan
de graafwerkzaamheden te ‘beginnen’.
Onder de deskundige begeleiding
van de kraanmachinist van dienst
begon ze eraan. Daarvoor was er
tijd voor een kop koffie en een woord
van WVG Ontwikkeling B.V. uit Meppel,
de projectleider. De mensen die op het
moment afkwamen waren aanstaande
bewoners en bekenden ervan. Aannemer
Gebroeders Benus BV, uit Musselkanaal,
bouwt de appartementen. De week ervoor
waren er trouwens al bronboringen voor de
warmtepompen.

Het appartementengebouw, ontworpen door
het plaatselijke KR8 Architecten krijgt een
statige uitstraling die bij de Torenlaan hoort.
De kopers krijgen allen een eigen garage op
de begane grond. De locatie in het centrum is
ideaal en dicht bij veel voorzieningen en het
centrum. Er was derhalve veel belangstelling
voor de appartementen en dus werden ze snel
verkocht. WVG Ontwikkeling B.V. hoopt het
appartementengebouw in het voorjaar van
De appartementen zijn gelijkvloers en hebben 2023 te kunnen opleveren. (Week in Week uit /
een unieke indeling.
Gerry Grave)

Aan de Molenweg in Exloo worden acht
ecologische huurwoningen gerealiseerd
Woonservice uit Westerbork realiseert
aan de Molenweg aan de rand van Exloo
met uitzicht op de Es acht ecologische
huurwoningen. Het betreffen twee-ondereen-kapwoningen die geschikt zijn voor
een-en tweepersoonshuishoudens met
een douche en slaapkamer op de begane
grond. Tevens zijn ze levensloopbestendig
waarbij de bovenverdieping via een vaste
trap bereikbaar is. De bovenverdiepingen
worden kaal opgeleverd en kunnen dus
naar eigen wens worden ingericht.
De woningen kunnen al vrij snel klaar zijn;
de planning is namelijk zo de woningen in
de loop van de zomer van dit jaar te hebben
gerealiseerd. “De woningen zijn gepubliceerd
geweest op ThuisKompas en zijn inmiddels
toegewezen aan de toekomstige bewoners.
Er was erg veel belangstelling voor deze
woningen”, aldus Otto Lugers (foto) van
Woonservice. “Het is voor ons een eerste
pilotproject waarin we ervaring op willen
doen met ecologisch bouwen. Er ligt op

dit moment alleen nog maar een begane
grondvloer. (Week in Week uit / Gerry Grave)

VENICE brengt gloednieuwe show naar
het ATLAS Theater
Kipp en Pat Lennon en Michael en Mark Lennon, twee sets broers die tevens neven
zijn maken al meer dan de helft van hun leven samen muziek. Naast het schrijven en
opnemen van hun nieuwe album, leverde de band ook bijdragen aan o.a. tribute CD's
voor zowel Crosby, Stills, Nash and Young als Jackson Browne. Ook toerde Venice
wereldwijd met de legendarische Pink Floyd frontman Roger Waters in het kader van
'The Wall Stadium Tour'.

Op dinsdag 8 maart hebben de leerlingen van het Dr. Nassau College in Gieten hun
stem uitgebracht voor de scholierenverkiezingen. Hiermee worden de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen en de lokale politiek onder de aandacht gebracht bij
jongeren die over een aantal jaren stemgerechtigd zijn. Gezien de hoge opkomst is dat Gouden album en Edision voor Beste
goed gelukt!
Internationale Artiest
Ter ondersteuning van de wereldwijde
Op vrijdag 4 maart hebben alle politieke
Partij
stemmen
%
release van een aantal fantastisch nieuwe
partijen in de gemeente Aa en Hunze een
Gemeentebelangen 45 stemmen (24,3 %) liedjes, keert Venice terug naar Nederland,
heuse pitch voor alle leerlingen gehouden.
VVD
44 stemmen (23,8 %) hun ‘home away from home’, met een
Met deze pitches hebben zij geprobeerd om
GroenLinks
36 stemmen (19,5 %) gloednieuwe show. Ze spelen in het ATLAS
de jonge kiezers te overtuigen van een stem
D66
36 stemmen (19,5 %) Theater splinternieuwe nummers, maar
op hun partij. Ook heeft vlogger Daisz in
PvdA
19 stemmen (10,3 %) grijpen ook terug naar veel van de favoriete
samenwerking met de leerlingen een rap
CDA
5 stemmen
(2,7 %)
songs waarmee ze in Nederland beroemd
opgenomen. Deze video is online te zien op
zijn geworden. Ze werden beloond met een
het YouTube kanaal van de gemeente Aa en
Van de 209 leerlingen hebben er 185
gouden album en een Edison voor Beste
Hunze. Als sluitstuk konden de leerlingen
gestemd, een aantal leerlingen was afwezig
Internationale Artiest. Kortom: deze show
vandaag stemmen op het Dr. Nassau College vanwege ziekte. De uitslagen van de
wil je niet missen!
in een echt stembureau!
echte gemeenteraadsverkiezingen worden
op woensdag 16 maart vanaf 21.30 uur
De avond zal zoals gebruikelijk worden
Uitslag
gepresenteerd door burgemeester Anno
afgesloten met een uitgebreide meet & greet
De uitslag van de scholierenverkiezing op het Wietze Hiemstra in de centrale hal in het
met de band!
Dr. Nassau College is als volgt:
gemeentehuis. Iedereen is van harte welkom.

Venice staat op zaterdag 17 september in de
grote zaal van het ATLAS Theater. Kaarten
voor deze voorstelling zijn te koop via
atlastheater.nl
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Deed het samen met klasgenoten

Tijn Roosjen uit Borger zamelde lege flessen in voor
Oekraïne

De twaalfjarige Tijn Roosjen
uit Borger organiseerde samen
met zijn klasgenoten van OBS
De Meander in Borger een lege
flesseninzamelingsactie voor
Oekraïne en haalden maar liefst
€ 622,- op. Ze begonnen er op
maandag 7 maart jl. mee en de
actie stopte afgelopen zaterdag. Het
resultaat is een enorme hoeveelheid
lege flessen en kratten met lege
bierflesjes. En dat alles voor dat ene
doel: zoveel mogelijk geld ophalen
voor het land dat door oorlog is
getroffen.

Vrijdag 18 maart a.s. in het
MFA-gebouw de Noorderbreedte

Gezellige bingo in
Nieuw-Buinen

Op vrijdag 18 maart organiseert Stichting Lucky Joe
weer een gezellige bingoavond in De Noorderbreedte in
Nieuw-Buinen. De bingo begint om 19.30 uur en de zaal
gaat open om 19.00 uur. Als er bingo valt dan mag de
winnaar zelf een prijs kiezen van de aangewezen tafel.
Er is voldoende keuze aan prijzen zoals. Leuke Deco
artikelen, huishoudelijke artikelen, Rituals producten,
gereedschap, pakketten met boodschappen, koffie,
schoonmaak of verzorging. Voor vragen kun je altijd bellen
of mailen naar info@luckyjoe.nl / 0599 – 61 67 01. Wij
hopen u a.s. vrijdag 18 maart te mogen begroeten op de
bingo.

a.s. zaterdag 19 maart
Potgrondactie Spelweek Borger
We gaan ervan uit dat we dit jaar weer een spetterende
spelweek kunnen organiseren. Zaterdag 19 maart a.s.
komt de jeugdleiding van de spelweek weer bij u aan de
deur om potgrond te verkopen.
U kunt ons vanaf 10 uur verwachten. We hebben dit jaar
zakken van 20 litrr. geleverd gekregen. Prijzen zijn 1 zak
€ 3,00, 3 zakken € 8,00, 5 zakken € 13,00, 10 zakken € 25,00.

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

Het idee begon tijdens het ontbijt in
huize Roosjen. “Ik zei tegen mijn ouders
dat ik lege flessen wilde verzamelen
voor Oekraïne. Mijn vader zei toen dat
ik een paar vriendjes uit de klas zou
kunnen vragen om mee te helpen en
zo is het begonnen”, sprak Tijn. Samen
met een aantal van zijn klasgenootjes
was hij afgelopen zaterdagmiddag in
de hangar van de brandweerkazerne in
zijn woonplaats. Daar was het resultaat
van dagenlang vol aan de bak goed
zichtbaar.
Vader Raimon is dan ook erg trots op
zijn zoon en klasgenootjes. Elke dag

gingen ze te voet, met een fiets of
met een bolderkar door Borger om de
lege flessen te halen. Raimon Roosjen
hielp af en toe ook mee. Dat deed hij
ook toen men zaterdagmiddag tussen
14.00 en 16.00 uur nog een laatste
mogelijkheid had de lege flessen in te
leveren. Dat deden er velen. “Iedereen
heel erg bedankt”, zo spraken de
klasgenootjes heel tevreden.

Het geld wordt op Giro 555 gestort. De
actieve leerlingen en Raimon Roosjen
danken Albert Heijn in Borger ook voor
het lenen van de rolcontainers waar
de zakken (ook van de supermarkt)
in konden worden gedaan. De lege
flessen werden zowel bij Albert Heijn
als de supermarkt van Aldi in Borger
ingeleverd. (Week in Week uit / Gerry
Grave)

Het Afvalbrengpunt in 2e Exloërmond, kan het efficiënter?

CDA-toer maart 2022 een waardevolle dag
11 maart – Maar liefst zeven adressen bezochten de CDA-ers vrijdag 11
maart in Exloo, Klijndijk, Borger, Odoorn en 2e Exloërmond. De rode
draad van deze gesprekken? Onze inwoners zijn zeer begaan met de buurt
en hebben het beste voor met de veiligheid van onze inwoners. Maar ze
voelen zich niet altijd gehoord.
Afvalbrengpunt maakt veel
ontwikkelingen mee
De CDA-toer startte in 2e Exloërmond
bij het Afvalbrengpunt van de
gemeente Borger-Odoorn. In 2004
is dit punt ontwikkelt en sindsdien is
er veel verandert. Het gescheiden aan
leveren van afval en het gratis maken
van groen en plastic vroeg om snelle
aanpassingen. Daar kwam bij dat in de
Corona-periode de opruimwoede van
onze inwoners voor files zorgde bij het
Afvalbrengpunt. Ruud Boven (kandidaat
nummer 4 op de lijst): ‘Tijdens het
maken van ons verkiezingsprogramma
kwamen er ook veel geluiden bij ons
binnen dat het Afvalbrengpunt niet
handig is ingericht. Logisch dat we op
de plek zelf poolshoogte nemen en
uitleg vragen over nieuwe plannen en

mogelijkheden.’
Wensen genoeg, maar moet ook
betaalbaar zijn
Tijdens het bezoek zijn diverse
ontwikkelingen en wensen op tafel
gekomen. Er is echter ook onderhoud
nodig, bijvoorbeeld de containers
en vrachtwagens die vragen ook om
vernieuwing. Niet alles kan binnen
de begroting, die overigens volledig
gedekt wordt uit de afvalstoffenheffing.
Daarom wordt er stap voor stap
verbetert. De bewegwijzering van
het Afvalbrengpunt wordt als eerste
aangepakt. Daarmee wordt de
routing voor nieuwkomers al een stuk
duidelijker. Een andere rijrichting voor
gratis afval en andere plannen moeten
voorlopig even wachten.

Wijkrenovatie, doorstroomwegen en
woningbouw
In de andere bezoeken stond
bijvoorbeeld wijkrenovatie op de
agenda. In 2007 werd aangegeven dat
de wijken uit de jaren 70 in Borger op
de agenda staan. Maar alleen wat heel
erg noodzakelijk onderhoud is gepleegd
tot nu toe. Dat gaat ten koste van de
geloofwaardigheid van de gemeente.
Een ander geluid is dat de indruk
bestaat dat woningbouw-ideeën van
inwoners minder kans krijgen dan
plannen van de gemeente. Ook verkeer
rond doorstroomwegen door onze
authentieke dorpen blijven reden tot
zorg. Voor de fractieleden van het CDA
is duidelijk dat we in de participatie de
inwoner goed mee moeten nemen en
ook de verwachtingen helder moeten
houden. Opnieuw een waardevolle
toer. In april is onze volgende toer.
Aanmelden kan via fractiecdabo@gmail.
com. Wij luisteren graag!

Ouderenbond OSO en CDA Borger-Odoorn erg in hun sas
met de ouderenadviseur
Vier jaar geleden zette de ouderen samenwerkingsorganisatie (OSO)
en CDA Borger-Odoorn de ouderenadviseur weer op de kaart. Door
bezuiniging was deze sinds een aantal jaren niet meer actief. Maar werd erg
gemist in het veld door verschillende ouderenbonden. Zowel het manifest
van OSO als het verkiezingsprogramma van het CDA zetten in 2018 in op
een adviseur die in de voorlichting veel kan betekenen voor ouderen.
Wethouder terug naar de tekentafel
Ankie Huijing, fractievoorzitter van het
CDA: ‘De insteek voor ons is preventie.
Goede voorlichting zorgt er voor dat
onze oudere inwoners beter weten waar
ze hulp voor kunnen krijgen. Die hulp
zorgt mogelijk dat hogere zorgkosten
bespaart blijven.
Voor ons reden om aan het begin
van deze raadsperiode 20182022 de ouderenadviseur op de
agenda van de raad te plaatsen. Dat
deden we met een motie tijdens

Vraag naar goedkopere
huurwoningen voor ouderen
OSO en CDA Borger-Odoorn hebben
vrijdag het moment even gevierd.
De gesprekken met OSO zijn voor
beide partijen altijd zeer aangenaam
en leerzaam. De heer Kapinga van
de begrotingsbesprekingen. De
OSO: ‘Uiteraard bespraken we ook
gemeenteraad nam deze over. Daarna
andere ontwikkelingen. De woonvisie
bleef het overigens lang stil vanuit het
voor ouderen bijvoorbeeld. Er is veel
gemeentehuis. Uiteindelijk volgde er in
behoefte aan goedkopere huurwoningen
2021 een voorstel, maar wethouder Trip voor ouderen. Als er doorstroming
werd teruggestuurd naar de tekentafel.
plaats moet vinden, moet dit voor
Het voorstel voldeed niet zoals OSO
iedereen tellen, en ook betaalbaar
en het CDA Borger-Odoorn het voor
zijn voor inwoners met een AOWzich zagen. Na enkele gesprekken kwam uitkering. Verder gaf OSO het CDA
afgelopen donderdag een nieuw voorstel nog een aantal suggesties mee voor
naar de raad. Eindelijk maar toch kan de betere en toegankelijke looproutes
adviseur van start.’
voor de ouderen. Er komen steeds
meer rollators immers met de dubbele
vergrijzing.’

22

Dinsdag 15 maart 2022

Bel op maandag, woensdag, of donderdag voor Woonvisie uitgebreid dankzij moties
info 06 – 31 93 87 56
Gemeentebelangen Borger-Odoorn

De PlusBus Borger-Odoorn rijdt weer

Bijna twee jaar heeft de PlusBus in Borger-Odoorn stil gestaan. Vorig jaar zomer
konden er een paar ritjes gemaakt worden met de bus, en toen stond alles weer stil.
Maar Corona is voorbij! En in april gaat de bus weer rijden. Je zou bijna vergeten zijn
wat de PlusBus was en voor wie de PlusBus er is.
De Plusbus is een project van de stichting
PlusBus Borger-Odoorn In samenwerking
met het Nationaal Ouderenfonds. In onze
gemeente wordt alles geregeld door een flinke
groep vrijwilligers, die een groot aantal uitjes
organiseren. Uitjes die bedoeld zijn voor alle
ouderen in onze gemeente die er zelfstandig
niet meer zo makkelijk op uit kunnen gaan,
die geen eigen vervoer hebben, die soms
slecht ter been zijn of die geen familie of
kennissen hebben waarmee ze eens op stap
kunnen gaan.
Voor ouderen die vaak wel heel veel thuis
zitten
Voor hen worden het hele jaar veel tochtjes
georganiseerd ; een halve dag maar ook
wel langere tochtjes voor de hele dag. In de
afgelopen jaren zijn al heel veel ouderen met
de bus mee geweest; velen van hen belden
ook al : Wanneer gaat de bus weer rijden
? Maar met dit bericht willen we tegen alle
ouderen zeggen : De bus is er voor u !. Als u
al vaker mee bent geweest.
Als u nog nooit mee bent geweest
U gaat op pad met 7 deelnemers, een

begeleider en uiteraard een chauffeur. Hoe
gaat het dan in zijn werk ? Als u vaker
mee bent geweest ontvangt u steeds een
programma voor de komende twee maanden.
U kiest een leuke trip en u meldt zich aan.
En u kunt altijd mee, want als de bus vol is
regelen we op een andere dag nog een zelfde
trip.
Krijgt u nog geen programma : vraag dat dan
aan. U kiest weer voor een tochtje en meldt
zich aan. De bus is elke week telefonisch
bereikbaar op maandag, woensdag en
donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur op
06 – 31 93 87 56. U meldt zich dan aan voor
deelname aan een bepaald tochtje. U krijgt
bericht dat u mee kunt en op de dag voor
het uitje krijgt U bericht hoe laat u wordt
opgehaald. Want u wordt thuis opgehaald en
ook weer thuis gebracht !!
Mooier kunnen we het niet maken. Het
enige wat u moet doen Is besluiten eens een
keer mee te gaan. U zult daar geen spijt van
hebben. Wilt u nóg meer weten en zien van
de bus: kijk dan op www.plusbusbo.nl.

Ondanks Corona toch veel bereikt

College Aa & Hunze kijkt tevreden terug
op 2021
Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft de Sturingsmonitor 2022 vastgesteld.
De Sturingsmonitor laat zien wat de gemeente in 2021 allemaal gedaan heeft en geeft
een vooruitblik naar de plannen van 2022/2023.
De Sturingmonitor bestaat uit het Jaarverslag
waarin wordt teruggekeken naar 2021, de
Vooruitblik naar 2023 en de Financiële
Kadernota. Omdat het een verkiezingsjaar
betreft waarin een nieuwe raad wordt gekozen
waarna een nieuw college gevormd wordt
met nieuwe ambities, is de vooruitblik dit jaar
beperkt tot noodzakelijke en onvermijdelijke
zaken die staan te gebeuren in 2022.
Terugblik 2021 – wat hebben we gedaan?
Aa en Hunze wil een duurzame gemeente
zijn met goede voorzieningen en vanuit een
brede kijk op gezondheid, de leefbaarheid
verder vergroten en samen werken aan een
veilig Aa en Hunze. Met deze ambitie in het
achterhoofd zijn in 2021 al veel belangrijke
onderwerpen vastgesteld en in gang gezet.
Zo is er aandacht voor het verbeteren van
de dienstverlening aan de inwoners, is het
fietsenknooppuntennetwerk gereed, is een
aanvang gemaakt met het realiseren van het
wandelknooppuntennetwerk en is de nieuwe
MFC Boerhoorn in Rolde gerealiseerd. De
Economische Koersnota, de Transitievisie
Warmte en de Woonvisie ‘Buitengewoon
Wonen in Aa en Hunze’ zijn vastgesteld. We
zien in recente cijfers een toename van het
aantal woningen van 134 (o.a. nieuwbouw).
De ambitie om de biodiversiteit in de
leefomgeving te versterken krijgt steeds
meer uitvoering en met inzet van diverse
inwoners(groepen) zijn verschillende bermen
tot bloei gebracht.
Ook in het sociaal domein heeft de gemeente
het afgelopen jaar veel bereikt. Organisaties
weten elkaar steeds beter te vinden.
Bijvoorbeeld bij het vroegtijdig signaleren
van schulden, het ondersteunen van jongeren
met mentale problemen en de samenwerking
tussen leerkrachten, schoolmaatschappelijk
werk en sociaal werkers.

Tot slot hebben we Aa en Hunze goed op
de kaart weten ze zetten met een succesvol,
digitaal Dorpenfestival waarmee we ons
netwerk hebben versterkt en nieuwe
contacten hebben gelegd.
Vooruitblik – wat gaan we doen?
Een van de ambities is dat Aa en Hunze
sterk, vitaal en veilig is. Samen met inwoners
zorgen we ervoor dat dit zo blijft. We zien
een aantal wijzigingen in het sociaal domein
op ons afkomen die van invloed zijn op ons
beleid, zoals het (weer) invoeren van een
inkomensafhankelijke bijdrage voor een aantal
Wmo voorzieningen en het armoedebeleid.
Wat betreft duurzaamheid hebben we een
behoorlijke versnelling bereikt en nieuw
beleid ontwikkeld. Veel ontwikkelingen zijn
gestart en zullen doorlopen in 2022 en 2023,
zoals de uitvoering van de warmtetransitie,
het opstellen van een gemeentelijke laadvisie
en een regionaal mobiliteitsplan. Ook is een
start gemaakt met nieuwbouwplannen voor
woningen in verschillende dorpen.
Daarnaast zien we een aantal nieuwe
ontwikkelingen op ons afkomen waar
we mee aan de slag moeten. Te denken
valt bijvoorbeeld aan de invoering en
implementatie van nieuwe wetgeving:
omgevingswet, informatievoorziening en
bedrijfsvoering.

Gemeentebelangen Borger-Odoorn kijkt tevreden terug op de behandeling van
de woonvisie tijdens de raadsvergadering van woensdag 2 maart. Ondanks een
tegenstribbelende wethouder zijn drie van de vier moties van Gemeentebelangen met
een nipte meerderheid aangenomen door de gemeenteraad. De moties leiden er onder
andere toe dat er stappen worden gezet in de totstandkoming van tiny houses (kleine
huisjes) en het woon-klaar maken van (leegstaande) bedrijfspanden.
‘Eerder hebben we aangegeven dat de
woonvisie van wethouder Houwing nogal
karig was. Er sprak wel een visie uit, maar
deze was vooral gericht op het aantal te
bouwen woningen in Borger-Odoorn.
Gemeentebelangen vindt dat we hiermee
het thema wonen te kort doen. We moeten
namelijk ook kijken naar verschillende
creatieve woonvormen zoals tiny houses of in
leegstaande bedrijfspanden’, meent lijsttrekker
Daan Hooiveld.
In totaal diende Gemeentebelangen een
viertal moties in. Drie daarvan behaalden
een meerderheid. De motie over een
onderzoek naar permanente bewoning op
vakantieparken werd mede-ingediend door
GroenLinks, evenals de motie met betrekking
tot de volgende stap in de totstandkoming
van tiny houses binnen de gemeente. De
motie met het verzoek om beleid te maken

op het herbestemmen van (leegstaande)
bedrijfspanden behaalde na een kleine
wijziging ook een meerderheid dankzij medeindieners GroenLinks en Leefbaar BorgerOdoorn. De rest van de raad stemde tegen de
moties.
De laatste motie van Gemeentebelangen
behaalde geen meerderheid. De partij
vroeg de wethouder om er bij de
woningbouwcorporaties op aan te dringen
vaart te maken met de renovatie, nieuwbouw
en verduurzaming van hun huurwoningen.
Als voorbeeld haalde fractievoorzitter
Harm Greven de leegstaande panden in de
Middenlaan in 2e Exloërmond aan: ‘Inwoners
vragen ons waarom die woningen leegstaan
terwijl er zo’n hoge woningnood is. Wij
kunnen dit ook niet begrijpen, het lijkt wel
een spookstad.’

Ingezonden brief

Alleen samen kunnen we iets doen aan
de overlast van windturbines
De windturbines zorgen voor flinke overlast. Met name geluidsoverlast en slagschaduw
zijn veel voorkomende klachten. Het is verschrikkelijk dat zoveel mensen zoveel hinder
ondervinden van deze door velen ongewenste windturbines.
De voltallige gemeenteraad is het er wel
over eens, de windturbines hadden er
nooit mogen komen. Helaas heeft het Rijk
anders besloten. Ook zijn alle politieke
partijen het er over eens dat de overlast
aangepakt moet worden.
Dat is in ieder geval een fijne constatering.
Toch heeft dat gemeenschappelijke
standpunt nog niet geleid tot een
verbetering van de situatie. De afgelopen
tijd zijn er diverse voorstellen gedaan
om de overlast aan te pakken. Sommige
voorstellen bleken niet haalbaar en andere
voorstellen waren juist weer niet breed
gedeeld, waardoor slagkracht ontbreekt.
Geen van de partijen in de gemeenteraad
kan dit probleem alleen oplossen. De
vergunning van het windpark is verleend

door het Rijk. Het Rijk is het bevoegd
gezag en zij gaan de nieuwe regels
opstellen waaraan het windpark zich dient
te houden. Iedere partij die het anders
doet voorkomen kan dat niet waarmaken.
We kunnen ons er wel gezamenlijk voor
inzetten.
De nieuwe gemeenteraad zal de handen
ineen moeten slaan. De inwoners van
de veenkoloniën hebben na zoveel jaren
beloftes recht op een stevige gezamenlijke
aanpak om het Rijk te overtuigen dat het
echt anders moet.
Dat is de enige manier om resultaat
te halen en te zorgen dat de overlast
afneemt.
Ingezonden door Peter Zwiers, lijsttrekker
PvdA Borger-Odoorn

GroenLinks is in de stemming: jij ook?
Op 14, 15 en 16 maart mogen we
weer stemmen. Stemmen voor de
gemeenteraad van Borger-Odoorn. Onze
gemeenteraad, waar dingen besproken
en besloten worden die uiteindelijk ons
allemaal raken.

Zo is alles dik 2000 jaar geleden in het oude
Griekenland ook ooit begonnen. Democratie
en politiek: een van oorsprong Grieks
woord waarin het woord polis zit , dat stad
of gemeente betekent. De gemeente is nog
steeds de plaats met de kortste afstand tussen
ons en de politiek. En dus met de grootste
De gemeente Aa en Hunze vindt het
belangrijk dat inwoners zich betrokken voelen mogelijkheden om invloed uit te kunnen
bij de ontwikkelingen in de dorpen. Daarom oefenen, bijvoorbeeld door te stemmen. Ga
dan ook stemmen! Democratie en het recht te
blijft zij ruimte bieden aan eigen initiatieven
kunnen stemmen zijn immers meer dan ooit
van inwoners en wordt een participatie
van levensbelang. In positieve zin, door mee
werkboek ontwikkeld om samen te werken
te bepalen. Maar ook door het recht tégen
aan en leefbare en duurzame samenleving.
iets te kunnen zijn: tégen een invasie in een
ander land bijvoorbeeld, en die tegenstem te
Behandeling in de raad
De behandeling van de Sturingmonitor 2022 kunnen laten horen zonder bang te hoeven
zijn voor 15 jaar gevangenisstraf zoals in het
staat gepland op de raadsagenda van 12 mei
land van Poetin! Of tegen extreemrechtse
en 2 juni 2022.

partijen in eigen land. GroenLinks wil graag
weer 4 jaar lang door in de gemeenteraad
van Borger-Odoorn. Met verrassende
invalshoeken en een groene invloed op natuur
en milieu, klimaat en duurzaamheid. En als
rode partij natuurlijk, met een menselijk en
sociaal hart. Samen met u en jou, voor ons
allemaal!
Wij willen graag weer, wij zijn ervoor in de
stemming! Jij ook? Mogen wij dan je stem?
Pieter de Groot. 06.13750704
Metze Geertsma. 06.51514186
Peter Zoeteman. 06.52091499
Lees ons programma op:
borgerodoorn.groenlinks.nl
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Valthermond sleept periodetitel in de wacht

De Treffer ‘16
Zaterdag 19 maart 2022 				
09:30 De Treffer ‘16 JO9-1JM
BNC JO9-1
11:00 De Treffer ‘16 JO13-1JM
Harkstede JO13-2JM
12:30 Annen MO17-1
De Treffer ‘16 MO17-1
14:30 ST Rolder Boys JO17-2
De Treffer ‘16 JO17-1
Zondag 20 maart 2022
10:00 De Treffer ‘16 2
14:00 Roswinkel Sp. 1

CEC 3
De Treffer ‘16 1

vv Buinerveen
Donderdag 17 Maart			
Buinerveen 2
Buinen 2
19.00 uur
		
Vrijdag 18 Maart			
Heren 7 tegen 7
Te Nieuw Buinen		
Buinerveen 45+
Gasselternijveen 45+
19.30 uur
Buinerveen 45+
SJS 45+
20.00 uur
Nieuw Buinen 45+
Buinerveen 45+
20.30 uur
		
Dames 7 tegen7
Te Gasselternijveen
Borger VR 1
Buinerveen VR 1
19.30 uur
Buinerveen VR 1
Buinen VR 2
20.00 uur
SJS VR 2
Buinerveen VR 1
20.30 uur
Buinerveen VR 1
ZVC’14 VR 1
21.00 uur
		
Zaterdag 19 Maart			
Pekelder Boys JO 15-1 BBC JO 15-1
09.00 uur
		
Zondag 20 Maart			
Buinerveen 1
GKC 1
14.00 uur
Buinerveen 2
Zwartemeerse Boys 2
10.00 uur
Musselkanaal 4
Buinerveen 3
09.00 uur

Gasselternijveen
Donderdag 17 maart 2022
VV Sleen 1

Gasselternyveen 1

20:00

Vrijdag 18 maart 2022
Buinen VR2
SJO ZVC ‘14 VR1
Buinerveen VR1
SJO ZVC ‘14 VR1
Buinerveen 45+1
Gasselternyveen 45+1
SJS 45+1

SJO ZVC ‘14 VR1
SJS VR2
SJO ZVC ‘14 VR1
Borger VR1
Gasselternyveen 45+1
Nieuw Buinen 45+1
Gasselternyveen 45+1

19:30
20:00
21:00
21:30
19:30
20:00
20:30

Zaterdag 19 maart 2022
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM
SJO ZVC’14 JO17-1
SJO ZVC ‘14 JO14-1JM
SJO ZVC ‘14 VR1
Drenthina JO15-1
SJO ZVC ‘14 JO10-3

Raptim JO13-3JM
ST Rolder Boys JO17-1
VKW JO14-1JM
Hollandscheveld VR3
SJO ZVC ‘14 JO15-1
Annen JO10-2JM

09:00
09:00
11:00
14:00
10:00
10:30

Zondag 20 maart 2022
Gasselternyveen 2
Gasselternyveen 1
Stadskanaal 5
Gasselternyveen 4

Raptim 4
EHS’85 1
Gasselternyveen 3
Stadskanaal 6

11:00
14:00
10:00
10:00

Nieuw-Buinen
16-3-2022
19:00 Twedo MO19-1
Nieuw Buinen MO19-1
			
17-3-2022
19:30 vv Nieuw Buinen JO17-1 vv Leo (Loon) JO17-1
			
18-3-2022
19:30 Nieuw Buinen 45+1
SJS 45+1
19:30 Buinerveen 45+1
Gasselternijveen 45+1
20:00 Gasselternyveen 45+1
Nieuw Buinen 45+1
20:00 Buinerveen 45+1
SJS 45+1
20:30 Nieuw Buinen 45+1
Buinerveen 45+1
20:30 SJS 45+1
Gasselternijveen 45+1
19:30 EHS’85 VR30+1
Nieuw Buinen VR30+1
20:00 Nieuw Buinen VR30+1
NWVV/Titan VR30+1
20:30 Angelslo Sc VR30+1
Nieuw Buinen VR30+1
21:00 Nieuw Buinen VR30+1
Musselkanaal VR30+1
19:30 Nieuw Buinen 35+2
SJS 35+1
20:00 Stadskanaal 35+1
Nieuw Buinen 35+2
20:30 Nieuw Buinen 35+2
Mussel 35+1
21:30 Valthermond 35+1
Nieuw Buinen 35+2
			
19-3-2022
10:00 Nieuw Buinen MO19-1
GVAV-Rapiditas MO19-1
11:30 Nieuw Buinen JO15-1
ST Gieten/Eext JO15-2
09:00 ASVB JO13-1JM
Nieuw Buinen JO13-1
10:45 Assen FC MO17-2
Nieuw Buinen MO17-2
10:45 Assen FC MO15-2
Nieuw Buinen MO15-1
11:00 SJO NWVV/Titan VR1
Nieuw Buinen VR1
12:00 ONR MO13-1
Nieuw Buinen MO13-1
12:30 HS’88 MO17-1
Nieuw Buinen MO17-1
14:00 SJO Kroonpolder JO17-1 Nieuw Buinen JO17-1
			
20-3-2022
14:00 Nieuw Buinen 2
Weerdinge 2

Afgelopen zondag was er wederom reden tot juichen voor voetbalvereniging
Valthermond. Het eerste elftal won in Groningen namelijk de eerste
periodetitel in de zondag tweede klasse L door de directe concurrent in die
strijd, GVAV-Rapiditas op eigen veld met 2-1 te verslaan. In een redelijk
gelijkopgaande wedstrijd trokken de Mondkers dus aan het langste eind en
is de voorsprong op de Stadjers nu vijf punten.
Beide ploegen lieten in de beginfase
zien in de achterhoede behoorlijk te
wankelen. Het leverde dan ook drie
goals op: twee voor de gasten en één
voor de thuisploeg. Milan Drayer, de
topscorer van Valthermond scoorde de
0-1 door van dichtbij raak te schieten.

kreeg, maar de zeer goed keepende
Noah Sahetapy redde zijn ploeg.

Na rust had de sluitpost het rustig en
was het Valthermond dat de betere
mogelijkheden kreeg en de wedstrijd
tot een goed einde kon brengen.
Valthermond-trainer Kenny Koning was
Even later werd de gelijkmaker door
uiteindelijk tevreden over de wedstrijd.
Patrick Venema gemaakt, maar snel erna “De eerste helft was lastig omdat we
zorgde Jordy Weggemans koppend voor niet helemaal goed stonden. In de
de 1-2. Daarna brak een fase aan waarin tweede helft hadden we controle en de
de thuisploeg een paar goede kansen
betere kansen. De periode is een mooie

sv Borger
Vrijdag 18 maart 2022		
19:30 Borger 45+1
PJC 45+1
20:00 Borger 45+1
SJS 45+2
20:30 Borger 45+1
JVV 45+1
19:30 Buinerveen VR1
Borger VR1
20:30 Buinen VR2
Borger VR1
21:00 SJS VR2
Borger VR1
21:30 SJO ZVC ‘14 VR1
Borger VR1
Zaterdag 19 maart 2022		
09:00 Borger JO17-2
Assen FC JO17-5
09:00 Borger JO13-1
Assen FC JO13-2
09:00 Borger JO13-3JM
FC Klazienaveen JO13-2JM
11:15 Borger JO13-2
ACV JO13-3
11:30 Borger JO15-2
Drenthina JO15-2JM
14:30 Borger 1
Tiendeveen 1
14:30 Borger 3
Drenthina 3
10:30 FC Klazienaveen JO15-2 Borger JO15-1
11:00 Drenthina JO19-1
Borger JO19-1
14:30 Noordscheschut 3
Borger 2

beloning voor wat we hebben neergezet
waarbij we de nummer twee op vijf
punten hebben gezet.”
Smet op de wedstrijd was de blessure
die Jordy Weggemans van Valthermond
aan het begin van de tweede helft
opliep.
GVAV-Rapiditas - Valthermond 1-2
8. Milan Drayer 0-1, 17. Venema 1-1, 19.
Weggemans 1-2. Toeschouwers: 300.
Valthermond: Sahetapy; Dion van
der Laan, Wilts, De Graaf en Kremer
(85. Meijers); Braakman, Bulle en
Schlimback; Weggemans (50. Jorn
Drayer), Milan Drayer (80. Yordi van
der Laan) en Veerbeek. (Week in Week uit
/ Gerry Grave)

Overige voetbaluitslagen
in de regio
Veendam 1984
Gieten
KSC
Buinerveen
GKC
De Treffer ‘16
Valther Boys
Donderdag 10 Maart
Bellingwolde

Nieuw-Buinen
Sellingen
Buinen
Zandpol
SVBC
Weiteveense Boys
HHCombi

1-0
0-3
1-2
4-2
0-2
1-2
1-1

HOC
Frank Fokke 2x

2-9

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

Zondag 20 maart 2022		
10:00 Borger 2 zo.
JVV 2
Dinsdag 22 maart 2022		
20:00 Borger 2
Hoogeveen 2

Gieten
Vrijdag 18 maart
21:00 Exstudiantes 5
22:00 ACV 8

Gieten 2 Zaal
Gieten 3 Zaal

Zaterdag 19 maart
09:00 Gieten/Eext JO15-3
09:00 Gieten/Eext JO13-1
09:00 Westerwolde JO13-1JM
10:30 Gieten/Eext JO15-1
10:30 Pesse/Wijster MO15-1
11:30 Nieuw Buinen JO15-1
12:00 Gieten/Eext JO19-2
12:30 Gieten/Eext JO17-1JM
14:30 Gieten/Eext JO19-1

Musselkanaal JO15-2
Appingedam JO13-1
Gieten/Eext JO13-2
Scheemda JO15-1
Gieten/Eext MO15-1
Gieten/Eext JO15-2
Beilen JO19-2
Omlandia JO17-1
Smilde’94 JO19-1

Zondag 20 maart
10:00 Gieten 2
10:00 Gieten 7
10:00 Gieten 6
10:00 Gieten 4
10:00 VKW 4
14:00 SPW 1

Hoogezand 2
Eext 2
Stadskanaal 4
Hoogersmilde 2
Gieten 5
VV Gieten

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

Buinerveen werd
periodekampioen
Willy Kral en zijn selectie pakten afgelopen donderdag
het periodekampioenschap in de 5e klasse D. Er werd
met 3-1 gewonnen van SVBC uit Barger-Compascuum.
David Karabed was belangrijk voor de blauw-hemden want
hij boog persoonlijk met twee goals de opgelopen achterstand
om in het voordeel van Buinerveen en Ate de Vries
maakte aan alle onzekerheid een einde en maakte de derde
treffer voor de ploeg van trainer Willy Kral. Buinerveen is de
trotse koploper met 5 punten voorsprong op de nummer 2:
HHCombi uit Hooghalen.
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Leerlingen van o.b.s. de Poolster in
Nieuw-Buinen brengen met grote
inzamelingsactie licht en warmte naar
Oekraïne

Vorige week maandag vond de grote landelijke inzamelingsactie van giro 555 plaats
voor hulp aan Oekraïne. De leerlingen van o.b.s. de Poolster in Nieuw-Buinen wilden
ook ontzettend graag iets doen voor het door oorlog getroffen land en bedachten hun
eigen unieke actie waarmee ze warmte en licht naar de inwoners konden brengen.
Jake (11) en Marlisa (12) zijn lid van de
leerlingenraad van de Poolster, deze raad
bestaat in totaal uit 8 leerlingen en de
leerlingenraad mag meedenken en meepraten
over alles wat belangrijk is voor de dagelijkse
gang van zaken op school. De kinderen van
de leerlingenraad besloten voor de bijzondere
actie voor Oekraïne navraag te gaan doen
over waar nu precies behoefte is in het land.
“We kwamen erachter dat er door de oorlog
soms geen verwarming en stroom meer is”,
vertelt Jake. “En daarom zijn er veel kaarsen
en waxinelichtjes nodig want ze geven niet
alleen licht maar ook warmte.” Marlisa:”We

hebben aan alle ouders en andere bekenden
gevraagd of ze waxinelichtjes wilden doneren.
Deze brengen we dan weg en die gaan in
zorgpakketten die dan aan mensen worden
uitgedeeld.”
Jake beloofde dat hij, als er 50 kilo
waxinelichtjes zouden worden ingezameld,
op school zou gaan trakteren op ijs en die
belofte moet hij nakomen want op dinsdag
stond de teller al op ruim 130 kilo! De actie
was voor zowel de leerlingen als voor de hulp
aan Oekraïne dus een groot succes. (Week in
Week uit / Miranda Wolters)

25

CDA-werkbezoek in Valthe

CDA Borger-Odoorn op de bres voor
Energiecoöperatie Valthe
In het dorpshuis in Valthe ontmoeten we drie bestuursleden van de energiecoöperatie
in Valthe. Uit eerdere ontmoetingen weten we dat er veel energie in deze club zit.
De energie was nu niet minder. maar niet alle seinen staan meer op groen. Dat heeft
alles te maken met de businesscase om het dorp zelfvoorzienend te maken met eigen
energie. De plannen voor zonnepanelen en een mogelijkheid om deze energie op te
slaan zijn er nog steeds. Maar de weg er naar toe wordt door de subsidieaanpassingen
en regelgeving, met de daarmee gepaard gaande kosten, minder gemakkelijk
genomen dan gedacht. Is een businesscase hiervoor nog wel rond te maken?
Waar is de support bij projecten met grote
lokale betrokkenheid?
In alle plannen van de overheid wordt lokale
betrokkenheid enorm gestimuleerd. In de
regionale energie plannen wordt dit ook
expliciet genoemd. De wens om inwoners
met elkaar aan de slag te laten gaan is groot.
Maar zo als nu blijkt worden de beschikbare
SDE-regelingen soberder en dat is juist
voor de energiecoöperaties een tegenvaller
omdat zij een ander risicoprofiel hebben dan
ondernemers. Een businesscase rondbreien
lijkt nu bijna onmogelijk. De lokale CDA-ers
vinden dit geen goede zaak en gaan hierover
vragen stellen zowel lokaal als in de landelijke
politiek.
Waarom maken we geen gebruik van de
energiecoaches?
De energiecoöperatie in Valthe heeft het
beste voor met haar inwoners. Inmiddels
heeft zij drie energiecoaches op laten leiden
via het Drents Energie loket. De coaches
informeren inwoners over de mogelijkheden
van isoleren, besparen en oplossingen
voor duurzaam energie. Hiervoor is door

de gemeente zelfs een warmtecamera
beschikbaar gesteld. Wat jammer is, er wordt
maar weinig gebruik gemaakt van de coaches.
We moeten allemaal de stap maken naar
minder en andere energiegebruik en met
de huidige crisis misschien nog wel eerder.
Waarom dan je niet laten voorlichten over
de mogelijkheden? Soms kunnen kleine
aanpassingen al een groot verschil maken.
Valthe op weg naar een gasloze wijk?
De energiecoöperatie heeft zich ook
aangemeld voor het project gasloze wijken.
Als deze subsidie wordt verkregen kan
een deel worden gebruikt om inwoners te
ondersteunen bij het verduurzamen van de
woning. Mogelijk neemt dat de drempel voor
het vragen van een energiecoach wat af. Want
de financiële investering vormt vaak wel een
belemmering. De coaches doen dit geheel
vrijwillig en vragen zich af of een kleine
vergoeding niet mogelijk is. De CDA-ers
vinden dat deze coaches ook wel enigszins
gefaciliteerd mogen worden, in ieder geval
met een compensatie voor de reiskosten. We
gaan hierover met de wethouder in gesprek.

GroenLinks kiezen is ook lokaal kiezen
voor onze toekomst!
Deze week zijn de lokale verkiezingen voor alle gemeenteraden. En juist nu doet ook
lokaal kiezen voor GroenLinks er toe. Ook als het om onze wereld gaat! Sta alleen
maar eens stil bij de volgende feiten:
• Wereldwijd was in 2021 sprake van een
record CO2-uitstoot; de verwachting is dat
het in 2022 en 2023 nog hoger zal zijn En
dat betekent dat het klimaatdoel van 1,5
graad oC uit het zicht verdwijnt. We lopen
dus nu al achter, we moeten nu al handelen!
Dus nu al versneld de uitstoot reduceren.
DAT BEGINT LOKAAL! Duurzaam lokaal
ondernemen, met lokaal sterke en duurzame
producten. Een eveneens duurzaam toerisme!
Maar ook een agrarische sector met een
circulair, diervriendelijk en ecologisch
fundament. In balans met de omgeving!
• Stikstofdepositie: onze manier van leven
verwoest onze omgeving. Niet alleen stikstof,
maar ook andere stoffen als bijvoorbeeld
ammoniak en fijnstof belasten onze
leefomgeving enorm! Dat moet anders!
Ook dit bepaal je LOKAAL! We noemen
het niet (deels) verdubbelen van de N34,
de energietransitie, de transporttransitie
(meer elektrisch, meer fietsen en beter en
goedkoper openbaar vervoer) en ook het op
een andere manier produceren van voedsel.
Boerenbedrijven? Graag! Maar dan wel
anders!
• Sociale betrokkenheid: niet alleen vanwege
vluchtelingen door oorlogen en genocide en
ook niet alleen vanwege de steeds grotere
kloof tussen arm en rijk. Ook hier begint het
LOKAAL!
Bestrijding en vermijding van
energiearmoede, een gezonde en
fijne leefomgeving, toegankelijkheid
van voorzieningen voor ouderen,
groeimogelijkheden, invloed en sociale
betrokkenheid van en voor jongeren.
• Diversiteit en gelijkwaardigheid: niet
alleen tegen polarisatie en tegen haatzaaierij
maar ook in strijd tegen racisme. Ook

dit start bij de LOKALE KEUZES! Dit
begint bij gelijkwaardigheid in alle lagen
van onze maatschappij. Gelijke kansen en
mogelijkheden voor alle inwoners, ongeacht
geaardheid, herkomst of geloof.
• Groen en natuur: niet alleen voor de
tropische bossen en leefgebieden van alle
mogelijke levende wezens, niet alleen voor de
Nederlandse natuur. Ook LOKAAL! Natuur
en groen is
krachtig aanwezig in Borger-Odoorn. Maar
het kan beter! Meer groen in de dorpen, meer
ruimte voor natuurlijke waterberging. Meer
groen in onze leefomgeving.
• Betrokkenheid en participatie: niet alleen
om juridische of economische redenen.
Macht en geld en andere soorten van invloed
kunnen en mogen nooit bepalend zijn! Ook
hier begint de keuze LOKAAL! Lokale
betrokkenheid van iedereen, ongeacht wie
je bent. Iedereen heeft een mening en die
mening moet gehoord worden. En iedereen
moet ook inbreng hebben in
hoe wij onze gemeente vormgeven. Iedere
stem telt!
Daarom stem je deze week GROEN
en ROOD. Daarom GroenLinks! Ook
LOKAAL in Borger-Odoorn! Menselijk,
eerlijk, duurzaam!
Pieter de Groot. 06.13750704
Metze Geertsma. 06.51514186
Peter Zoeteman. 06.52091499
Lees ons programma op:
borgerodoorn.groenlinks.nl
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Spitwa(a)rk over voedselvoorziening in de eerste
wereldoorlog, Pieter Drenth (Ol Pieter) en de
kano’s van Pesse, Odoorn en Jemgum

M. Kamping-Oosting werd benoemd tot erelid

Mondige Vrouwen in 2e Exloërmond
huldigen jubilarissen

v.l.n.r. mw. J. Germs-Potze 60 jr. lid – mw. M. Kamping-Oosting 70 jr. lid mw. A. Kamps-Russchen 35 jr. lid en mw. M. Haikens-van der Veen 40 jr. lid
(zie foto inzet)
Op de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar na corona, werden
tijdens de Jaarvergadering op 9 februari 2022 de jubilarissen
gehuldigd voor hun vele jaren lidmaatschap van de Mondige
Vrouwen, voorheen Vrouwen van Nu.
Onder belangstelling van bijna alle leden, werd hen een prachtig boeket
bloemen overhandigd. Speciale aandacht was er voor Mw. M. KampingOosting voor haar 70-jarig lidmaatschap. Zij werd hierbij tevens benoemd
tot Erelid van de Vereniging en kreeg daarvoor een mooie oorkonde
uitgereikt.

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

Wederom een extra dikke uitgave in kleur, die begint met een lang artikel van Albert Eggens over de
voedselvoorziening in de gemeente Odoorn tijdens de Eerste Wereldoorlog. Johan Withaar schrijft over
Pieter Drenth uit Valthe, beter bekend als Ol Pieter en zijn rol bij zijn rol bij het onderduikershol met
joden in Valthe.
Roel Sanders verlet over welke relatie er is tussen
de wereldberoemde kano van Pesse en de gemeente
Odoorn. In Rondblik schrijft Jan Wierenga over
de kunst van het bezetten. Als in de 19e eeuw
huismiddeltjes niet hielpen, richtte men zich op
alternatieve geneeskunde en kwakzalverij. Met een
breed scala aan kwalen en aandoeningen kon je terecht
bij bezetters en andere wonderdoeners.

grensde en daardoor pas later in staat van beleg was
verklaard, waren de gevolgen van het uitbreken van
de oorlog duidelijk merkbaar. Aanvankelijk leek
de boerenbevolking te profiteren van de stijgende
prijzen, maar boeren moesten zich houden aan allerlei
restricties, terwijl nieuwe oogsten door de stagnerende
aanvoer van kunstmest al bij voorbaat dreigden tegen
te vallen.

De Middenpagina laat ons vier geplaatste panelen op
locatie zien waar in de Tweede Wereldoorlog in onze
kerspel vliegtuigen crashten. In Herkent u het nog een
prachtige foto over slagerij Levinga uit 2e Exloërmond.
Wie herkent de personen die met hun koeien poseren
in de slachterij?

Pieter Drenth (Ol Pieter)
Withaar schrijft dat Pieter Drenth, alias Ol Pieter,
een discutabele rol speelde in de veiligheid van de 16
joodse onderduikers, die dankzij de Zefat-groep in
het nu bekende onderduikershol in het bos bij Valthe
verbleven. Ook lezen we over het onderzoek, zijn
woning en leven en over zijn schatzoekerij (vervalserij).

In Oderen verandert staat een fotoreportage over
de panden op Hoofdstraat 33, 35 en 39. Wie weet
meer over deze panden? In Uit de krant een artikel
van 1973, met de titel Lof voor zwembadcomité in
Valthermond., over de opening van het zwembad De
Zwaoi. Een opening die werd verricht door mr. K.H.
Gaarlandt, commissaris van de koningin. Op voorplaat
poseren de Schaopendansers (foto tussen 1977-1982)
in het voormalige Bebinghehoes.
De voedselvoorziening in de gemeente Odoorn
tijdens de Eerste Wereldoorlog
Eggens bespreekt hoe de overheidsmaatregelen
tijdens de Eerste Wereldoorlog het boerenbedrijf
hebben getroffen en welke gevolgen dat kreeg voor
de levensmiddelen voorziening in de gemeente
Odoorn. Hoewel Odoorn niet direct aan Duitsland

De kano’s van Pesse, Odoorn en Jemgum
Op de omslag van de laatste Nieuwe Drentse
Volksalmanak staat een afbeelding op de een vrolijk
lachende man in een kano. Deze kano, een replica van
de beroemde Pesser kano, werd gemaakt van een grove
den uit het bos bij Odoorn. Waarom deze boom en
hoe de kano is gemaakt, blijkt in dit artikel.
Het wordt, indien gewenst, op verzoek toegezonden.
Het blad is verkrijgbaar bij Warenhuis Geerts in Exloo,
bibliotheek en het Vervenershuus in Valthermond,
de bibliotheek Odoorn en boekhandel Boelens
(Emmermeer).
Roelof Hoving | Tel: 0591-549268 (privé)
06-29560994
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Voor goederen voor vluchtelingen uit Oekraïne

Wever Transport uit Valthermond stelt
oplegger beschikbaar

Vorige week hebben we een oproep in Week in Week uit geplaatst dat de Caravanclub
Nederland in Valthermond een inzameling ging houden in Borger-Odoorn voor
de vluchtelingen uit Oekraïne. Wever Transport uit Valthermond heeft inmiddels
een oplegger beschikbaar gesteld en die is volgeladen. Op 21 maart a.s. wordt er
vertrokken naar Slowakijke waar Oekraïense vluchtelingen dan kunnen worden
geholpen.

75e afkoppeling regenwater in Aa en
Hunze sinds start subsidieregeling
Wethouder Bas Luinge bracht de familie
Dijkstra uit Rolde een bezoekje afgelopen
woensdag. Zij zijn sinds de invoering
van de subsidieregeling ‘afkoppelen
regenwater’ het 75e adres dat daarvoor
subsidie krijgt.
“Deze regeling kennen wij sinds 2020. Een
inwoner kan 400 euro subsidie krijgen voor
het zelf afvoeren van regenwater. Dit is
de 75e adres in Aa en Hunze! In het begin
gingen we uit van misschien tien tot vijftien
aanvragen per jaar, maar gelukkig blijkt deze
subsidieregeling een groot succes”, zegt
wethouder Bas Luinge.
Betrokken bij het milieu
“De subsidieregeling is opgezet om het
rioolstelsel van de gemeente te ontlasten.
Ooit hebben we bedacht om ook het
regenwater op het stelsel aan te sluiten,
maar dat is eigenlijk helemaal niet handig
want regenwater is schoon en hoeft dus niet
gezuiverd te worden. Daarnaast vind ik het
mooi om te zien dat deze inwoners een hart
voor de natuur hebben en zich betrokken
voelen bij het milieu. Zij vinden het zonde
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Ilse Prins is voorleeskampioen van Aa en Hunze
Ilse Prins van OBS De
Eshoek is de nieuwe
voorleeskampioen van de
gemeente Aa en Hunze.
Tijdens een spannende
finale in MFC De Spil
beoordeelde de jury de 13
schoolkampioenen onder
andere op tekstbegrip,
contact met het publiek
en stemgebruik.
Tijdens de uitreiking
complimenteerde
juryvoorzitter Ester
Kroezenga alle
deelnemers, de finalisten
hadden het de jury
moeilijk gemaakt.
De winnares las goed verstaanbaar en
beeldend voor uit het verhaal van Jacques
Vries ‘De vlucht van de knorrige kelner’. De
jury zag de personages voor zich, ook had
ze goed contact met het publiek. Jenthe-Rixt
Hotsma van CKC De Marke werd 2e , zij las
voor uit ‘Vlo en Stiekel’ van Pieter Koolwijk.
De jury kon haar betrokkenheid horen bij het
voorgelezen fragment.
Gijs Kaspers van OBS J. Emmens werd
3e . Hij las een komisch fragment voor uit
‘Ff offline’ van Jeff Kinney, één jurylid zal

de baby-doekjes niet meer vergeten. Op
woensdag 13 april gaat Ilse de gemeente
Aa en Hunze vertegenwoordigen bij de
Provinciale finale in Podium Zuidhaege in
Assen. De presentatie was in handen van
Gerda Veuger. De jury bestond uit: Mevrouw
Ester Kroezenga, mediadocent en locatiecoördinator DAF Gieten, Mevrouw Gemma
Groot Koerkamp, projectleider Taal Taalhuis
Aa en Hunze/Noordenveld en de heer Coen
van Meerten, regiomanager Noord van
Biblionet Drenthe.

In het Dorpshuis en Odeoncultuurhuis

Film, bingo en pizza op het progamma in
2e Exloërmond
De afgelopen week konden weer voor het eerst sinds lange tijd weer Samen Eten. Met
een aantal dorpsgenoten lieten we het ons goed smaken in een gezellige sfeer.
Op 23 maart gaan we weer Samen Eten. Aanmelden is nodig, dat kan telefonisch via
0599-202609 of via dorpshuis2emond@outlook.com

om drinkwater te gebruiken voor de tuin en
willen een alternatief, dat zie je ook weer hier
bij de familie Dijkstra,” aldus wethouder Bas
Luinge.
Eisen subsidie
Om de subsidie aan te vragen zijn er wel een
aantal eisen om aan te voldoen. Zo moet
er minimaal 40 vierkante meter verharde
oppervlakte afgekoppeld worden en mag het
niet voor overlast zorgen. De voorwaarden
vind je op onze website www.aaenhunze.nl

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:
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 0599202609 i.v.m. inkoop).
Loop eens binnen om zelf te beoordelen of
u vaker wilt komen.
In maart wordt er weer op een aantal
avonden een reanimatiecursus gegeven in
het dorpshuis. Informatie kunt u krijgen

bij Janneke Groenewold, 06 55 89 01 36.
U kunt u bij haar ook opgeven 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. “ons dörpshuus” wie
maakt er geen gebruik van!
Oproep aan de jeugd:
Op zaterdagavond 19 maart is er vanaf 19.00
uur Pizza en Party bij Odeoncultuurhuis.
Voor de jeugd vanaf 12 jaar (VO) DJ
Cradleman draait de muziek en de entree
is gratis. Scoor een kaartje op: www.
odeoncultuurhuis.nl Jij bent er toch ook bij?

Mysterieuze belevingstocht door de
natuur bij Buitencentrum Boomkroonpad
Gemeentebelangen Borger-Odoorn wil meer
in Drouwen
regie op normen en klachten Windpark
Op vrijdag 18 maart a.s. is het volle maan. Volle maan is een bijzonder
natuurverschijnsel én Staatsbosbeheer maakt die beleefbaar voor jou. Tijdens deze
mystieke avond kun je bij Buitencentrum Boomkroonpad een bijzondere wandeling
maken. Samen met een gids dwaal je door de in stilte gehulde bossen en over door de
maan verlichte velden. Al je zintuigen staan op scherp. Een onvergetelijke ervaring
voor het hele gezin.
Onder begeleiding van een gids van
Staatsbosbeheer maak je een spannende tocht
door de bossen en over de heide van het
Drouwenerveld. Je loopt door verschillende
soorten bos en wordt af en toe via smalle
paadjes dwars door het bos geleid. Verder
loop je langs grafheuvels, oude keienwegen en
over de stille heide. Eerst nog in de schemer,
maar langzaam wordt het steeds donkerder
in het bos, nog iets verlicht door de volle
maneschijn!

Informatie
De vollemaanwandeling vindt plaats op
vrijdag 18 maart a.s., start om 19:00 uur
en duurt ongeveer anderhalf tot twee uur.
Het is handig om stevige wandelschoenen
aan te trekken. De kosten zijn € 8,- voor
volwassenen en € 6,- voor kinderen t/m 12
jaar, geschikt vanaf 8 jaar.
Vooraf aanmelden: https://www.
staatsbosbeheer.nl/vollemaanwandelingen
Plaats: Buitencentrum Boomkroonpad,
Steenhopenweg 4, 9533 PN in Drouwen.

Misschien hoor en zie je wel uilen,
vleermuizen of andere nachtdieren, die na het
ondergaan van de zon actief worden en hun
Voor meer informatie en overige activiteiten
voedsel zoeken. Tijdens de tocht zetten we
kun je kijken op
onze zintuigen op scherp, in de nacht hebben www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad
we immers al onze zintuigen nodig!

Op initiatief van Gemeentebelangen Borger-Odoorn zal de raad meer grip krijgen
op de nieuwe normen die op dit moment door het Rijk worden opgesteld voor
windturbines. Samen met mede-indieners Leefbaar Borger-Odoorn en D66 diende de
partij hier afgelopen donderdag een motie over in. Dankzij de steun van GroenLinks
behaalde de motie een ruime meerderheid.
‘Het was een bijzonder debat omdat we het
’s middags tijdens het RTV Drenthe debat
al hadden gevoerd. Bij een aantal partijen
wilde het kwartje dat we juist nu een stukje
regie over het windpark terug kunnen pakken
helaas nog niet vallen. Gemeentebelangen
is wel erg blij met de mondelinge steun van
GroenLinks voor de motie. Het is namelijk
een juridisch ingewikkelde kwestie, maar zij
begrepen de urgentie erachter’, aldus Daan
Hooiveld, lijsttrekker van Gemeentebelangen.
In de motie vroegen Gemeentebelangen,
Leefbaar en D66 om de raad in positie te
brengen om invloed uit te kunnen oefenen
op het nieuw op te stellen normenkader voor
windturbines. Het oude eisenpakket is door
een tweetal juridische uitspraken komen te

vervallen. Daarnaast wilden de indieners van
de motie ervoor zorgen dat er meer wordt
gedaan met de klachten van inwoners. Bij
de klachtenlijn van het windpark krijgen
inwoners meestal geen gehoor. De gemeente
moet hier dan ook actief op inspringen, zijn
de partijen van mening.
‘Wel vinden wij het erg jammer dat de PvdA
geen steun gaf aan de motie, dat terwijl
hun lijsttrekker tijdens het debat van RTV
Drenthe juist de oproep deed om nu eindelijk
eens collectief een vuist te maken tegen het
windpark. Een gemiste kans dus, want ik
dacht ’s middags ook hun steun te krijgen’,
besluit Hooiveld. (Ingezonden artikel door
Gemeentebelangen Borger-Odoorn)
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Verkiezingsdebat voor de inwoners van
Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen

Dinsdag 15 maart 2022

Vrouwenvereniging Valthe vierde
Internationale Vrouwendag

In Drouwen was er een week voor de verkiezingen een debat in het dorpshuis voor de
inwoners van Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen. Fel was het debat niet maar er
waren veel nuances.
Na een quiz over de lokale politiek met het
publiek was het woord aan de lijsttrekkers.
Er kwamen 5 onderwerpen aan de orde
die te maken hadden met de vernieuwde
dorpsagenda die Dorpsbelangen in april in
een ALV aan haar leden voor legt. Wonen,
landschap, kleine scholen, participatie, over
de meeste onderwerpen zijn de partijen in
Borger-Odoorn het met elkaar eens al leggen
ze allen andere accenten. Er werd verschillend
gedacht over het verdubbelen van de N34
maar ook hier bleef een hard debat uit. “Dat
geeft ook niks,” aldus Anton van der Laan,
voorzitter van Dorpsbelangen. “Het doel was
onze inwoners te informeren en ze de kans
te geven vragen te stellen. Dat hebben ze
gedaan. De sfeer was erg goed en we kregen
veel complimenten over de organisatie.
Ook na afloop hebben onze inwoners
doorgesproken met de politici.” Sommige
vragen waren lastig te beantwoorden voor de
lijsttrekkers. Waarom zijn er de afgelopen vier
jaar bijvoorbeeld geen woningen gebouwd
in Drouwen? De aanwezige raadsleden
hadden juist een week eerder een nieuwe
woonvisie vastgesteld met een nota met
inbreidingslocaties. Daarmee haalden ze de
woningbouw van het slot. “Maar waarom is
er de afgelopen vier jaar nog niets gebouwd,”
hield de vragenstelster in de zaal aan. Het viel
de politici niet mee om dit uit te leggen.
Anton van der Laan hierover: “Dan merk
je dat het moeilijk is de werkwijze van de
gemeente uit te leggen. Om te kunnen
bouwen moet de raad kaders vaststellen.
Die staan in de woonvisie. Maar om die te
schrijven is eerst onderzoek nodig. Wat voor
woningen zijn er nodig, waar ligt de behoefte,
wat zegt de provincie etc. Voor de raadsleden

is dit gesneden koek maar de inwoners willen
gewoon dat er gebouwd gaat worden. Dat is
ook het belang van dit soort avonden, laat
de partijen maar uitleggen wat ze gedaan
hebben en waar ze naar toe willen met
onze dorpen.”De inwoners hadden wel een
oplossing voor het woningbouwprobleem.
“Pak De Oude Waag aan, dat is ons een
doorn in het oog en is een geweldige plek
voor nieuwe woningen.” Een vraag hierover
kreeg een spontaan applaus van de zaal. De
politieke partijen waren hier niet ongevoelig
voor. Eén partij had dit zelfs in hun
programma staan maar hoe dit dan moest
bleef onduidelijk. De antwoorden gingen
van ‘in gesprek gaan met de eigenaar’ tot het
gebruik van een potje van de provincie voor
rotte kiezen in een dorp.

Op dinsdag 8 maart jl. vierde de Vrouwen
Vereniging Valthe de Internationale
Vrouwendag. Deze dag is rond 1911
ontstaan om o.a. de emancipatie van
vrouwen wereldwijd te bevorderen.

Wij konden genieten van MORNING TEA
& COFFEE in het pas geopende Grand Café
“Het Perron” in Valthe. Het was gezellig om
Voor de drie dorpen lag er ook nog een ander weer bij elkaar te zijn en bij te praten over
alles wat ons bezig houdt.
belang bij het organiseren van deze avond.
Van der Laan: “We hebben aangekondigd
dat we stellingen zouden gebruiken die te
maken hadden met onze dorpsagenda maar
we maakten de stellingen vooraf niet bekend.
De Uitslag van 11 Maart 2022 in het Hunzehuys te Borger.
Dat betekent dat alle partijen om zich voor
te bereiden onze site moesten bezoeken waar
A Lijn:
ze niet alleen de agenda vonden maar ook
1e plaats: Leo Hake & Rieky Zinger
63,25%.
de vele verenigingen en activiteiten in onze
2e
plaats:
Anneke
Tapper
&
Jaco
Bergenhenegouwen
63,08%
dorpen. Dit was voor sommige deelnemers
3e
plaats:
Lammie
Kinds
&
Ina
Prins
60,08%.
een openbaring. We kregen als dorpen dan
4e
plaats:
An
&
Aad
van
Leeuwen
53,25%
ook veel complimenten. Het is goed dat onze
5e
plaats:
Bertha
Ferwerda
&
Bert
Dekens
50,67%
politieke partijen zien wat er in onze dorpen
leeft en te beleven is.” De avond viel samen
Wilt U ook gezellig een middag Bridgen? U wilt u zich aanmelden neem dan kontakt op
met de landelijke actie voor giro 555 voor
bent van harte welkom. We spelen in 2 Lijnen met een van het bestuur : Jantje Boelema Tel
Oekraïne. Daarom zette Dorpsbelangen een
A en B. We spelen iedere Vrijdagmiddag van 0599 – 21 25 25, Henk Tewis Tel 0599 – 23
collectebus bij de uitgang. De opbrengst,
64 08 , Rieky Zinger Tel 06 83 57 49 15 of
13.00 uur tot 16.30 uur in het Hunzehuys te
rond 200 euro, hebben ze overgemaakt naar
0599 – 23 80 30.
Borger.
Onze
contributie
is
€18,per
jaar.
giro 555.
Zou u meer willen weten van onze club of

Uitslagen Bridgeclub Welzijn Ouderen Borger
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