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Borger-Odoorn presenteert plannen
reconstructie Buinerveen
In Dorpshuis De Viersprong in Buinerveen werd afgelopen week op dinsdagavond
op initiatief van de gemeente Borger-Odoorn en plaatselijk belang een
informatieavond gehouden over de plannen voor de reconstructie van het gedeelte
Hoofdkade-Hoofdstraat en Zuiderdiep in het dorp. De concept plannen bestaan
uit het vervangen van water- en gasleidingen (hier is al een begin meegemaakt),
het verbeteren van de asfaltweg-parkeerstrook-voet/-fietspad, aanbrengen van
verkeersmaatregelen, verbeteren van groen en de openbare verlichting en het
afkoppelen van het regenwater. De plannen waren eerder al voorgelegd aan plaatselijk
belang, ondernemers en LTO.
Lees verder op pagina 9.

Weinig verschuiving in politiek
landschap van Borger-Odoorn

Bevrijdingslezing door
Pauline Broekema in Exloo
Dinsdag 5 april komt Pauline Broekema, schrijfster en
oud-verslaggeefster van het NOS-journaal, naar Exloo. In
haar lezing, die in 2020 vanwege coronamaatregelen niet
door kon gaan, vertelt zij over haar journalistieke carrière,
maar vooral over haar schrijverschap. De lezing wordt
samen met de bibliotheek van Odoorn georganiseerd.
Aanvang 20.00 uur in diner-café Bussemaker in Exloo.
Lees verder op pagina 19.

Meta Koerts uit Exloo 35 jaar
leidster bij Harebo in Borger
Meta Koerts uit Exloo werd op donderdag 17
maart jl. door het bestuur van Harebo in Borger, de
sportvereniging voor (ex)hartpatiënten, in het zonnetje
gezet. Niet zomaar, want Meta Koerts is maar liefst 35
jaar achtereen gymnastiekleidster bij de sportvereniging.
Een hele tijd en dus besloot het bestuur hiertoe over te
gaan en werd het een gezellige middag in de Borgerder
sporthal De Koel.
Lees verder op pagina 27.

Martin Nanninga uit Gasselternijveenschemond
haalde bus vol Oekraïense vluchtelingen op
Vanwege de oorlog in Oekraïne besloot Martin Nanninga uit
Gasselternijveenschemond een initiatief te starten: hij wilde zoveel mogelijk
vluchtelingen met een grote bus ophalen en dat is gelukt. Dat gebeurde op maandag
14 maart jl. Twee dagen later was iedereen in Nederland.
Lees verder op pagina 31.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en echt grote verschuivingen
zijn uitgebleven. Ongeveer 51% van de mensen die mochten stemmen maakten
gebruik van deze mogelijkheid. Binnenkort komt Week in Week uit nog
uitgebreid terug op de verkiezingen.
Gemeentebelangen bleef de grootste in Borger-Odoorn met 7 zetels maar leverde wel 1
zetel in. Die verloren zetel nam Leefbaar Borger-Odoorn over want die steeg van 2 naar
3 zetels.
Alle andere partijen bleven gelijk in het aantal zetels. Deze partijen zijn VVD, PvdA,
CDA, Christen Unie, D’66 en Groen Links. Zie ook de fotoreportage elders in deze
Week in Week uit in de diverse stembureau’s. (Foto: Herman van Oost)

Gemeenteberichten Borger-Odoorn
Contact
% Gemeente Borger-Odoorn

Verdere versoepeling coronamaatregelen
De afgelopen weken zijn de coronabesmettingen weer opgelopen. De huidige
virusvariant is echter minder ziekmakend
en het aantal mensen dat met corona op de
intensive care wordt opgenomen is beperkt.
Daarom heeft het kabinet besloten om de
coronamaatregelen verder te versoepelen.

Er gelden nog wel een aantal adviezen. Het
kabinet heeft nog geen nieuw weegmoment
gepland, maar houdt de situatie goed in de
gaten.
Bekijk het volledige overzicht op pagina 6
van deze Week in Week uit.
% www.borger-odoorn.nl/coronavirus

% Gemeentehuis
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
* Op donderdag 24 maart sluit het
afvalbrengpunt om 13.00 uur.

%

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

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen
Op 14, 15 en 16 maart konden inwoners
van de gemeente Borger-Odoorn
naar de stembus voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
Uitslag

De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen was 51,6%. De uitslag heeft
de onderstaande zetelverdeling voor de
gemeenteraad als resultaat. Tussen haakjes
staat de stijging/daling ten opzichte van de
verkiezingen van 2018 vermeld.
7 (-1)

3

’ Op zaterdag 26 maart wordt oud papier
opgehaald in Buinerveen, Nieuw-Buinen
(Buinerveen tot Mondenweg), Drouwenermond, Ees, Eesergroen, 1e Exloërmond,
2e Exloërmond, Exloërveen, Eeserveen en
Odoornerveen.

Meer informatie

Meer weten? Kijk op www.borger-odoorn.nl
/verkiezingen, stuur een e-mail naar
verkiezingen@borger-odoorn.nl of
bel 14 0591.

3

1

1

Boom weg bij mij
in de straat?

’ 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.

’ Klijndijk: Slenerweg (aanleg nieuwe
aansluiting N34) | t/m eind april |
afgesloten, omleiding

’ 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.

’ Valthermond: Dreef | t/m 25 maart
afgesloten, i.v.m. werkzaamheden
windpark Drentse Monden en Oostermoer

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

▶ 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

% www.borger-odoorn.nl

Kijk voor meer informatie op
www.drenthegeeftdoor.nl.

Berichten over uw buurt

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

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

Compost is een goede grondstof voor
de bodem. Het wordt gemaakt van uw
etensresten, uitgebloeide bloemen en
kofﬁedik. Elke volle gft-container levert
ongeveer 15 tot 20 kilo compost op.
Zo zorgen we samen voor een goede
bestemming van uw afval.

1

’ Valthermond: Zuiderdiep (gedeelte
tussen Kevelinglaan-brug Kavelingen)
| t/m 31 maart | doorgaand verkeer
gestremd, omleiding.

▶ Besluitvormende raadsvergadering
woensdag 30 maart, 19.00 uur,
gemeentehuis Exloo
(installatie nieuwe gemeenteraad)

Afval is grondstof

2

’ 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.

▶ Extra besluitvormende raadsvergadering
dinsdag 29 maart, 19.00 uur,
gemeentehuis Exloo
(afscheid oude gemeenteraad)

Vanaf zaterdag 26 maart kunnen inwoners van de gemeente Borger-Odoorn
gratis compost ophalen bij ons afvalbrengpunt aan de Zuiderkijl 9 in
2e Exloërmond. Op vertoon van uw
afvalpas kunt u 3 zakken van 40 liter
meenemen, zolang de voorraad strekt.
Compost die na 26 maart nog over is
kunt u tijdens de openingstijden van het
afvalbrengpunt afhalen.

3 (+1)

Wegwerkzaamheden

Vergaderingen
gemeenteraad

Komt u gratis
compost halen?

%

% www.borger-odoorn.nl/afval

De nieuwe gemeenteraad wordt op
30 maart geïnstalleerd. Informateur
Johan van Tiel uit Emmen gaat de
mogelijkheden verkennen voor een
coalitie die kan rekenen op een vruchtbare
en constructieve samenwerking met de
raad.

Lees meer op pagina 4 van
deze Week in Week uit.

Aantal zetels

Afval & oud papier

’ Deze week (21 – 25 maart) wordt
de groene container geleegd.
Volgende week (28 maart – 1 april)
wordt het PMD-afval ingezameld.

Vervolg

Steun vluchtelingen
Oekraïne

%

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

%
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WEEK 11
’ 18-03-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Valthe,
Hoofdstraat 62, het aanpassen
van de voorgevel
’ 18-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Buinerveen, Zuidonder (kavel 29)
het oprichten van een woning
en het aanleggen van een uitrit
’ 18-03-2022, Verlenging beslistermijn: Odoorn, Dambeern 29,
het vervangen en vergroten van
dakkapel
’ 18-03-2022, Verleende omgevingsvergunning: Drouwenerveen, Hoofdstraat 36, het dak
van een schuur vervangen
’ 16-03-2022, Drouwenermond
en Drouwenerveen, Verbindingsweg, organiseren van het
evenement Gruwelijk Fikkie
Stoken op 16 en 17 april 2022
(verleend 04-03-2022)
’ 16-03-2022, Valthermond,
Splitting 11 (plaats 62), het
oprichten van een woning
’ 16-03-2022, Verleende omgevingsvergunning: Drouwener-

’

’

’

’

’

’

mond en Drouwenerveen,
Verbindingsweg, het handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. het evenement
Gruwelijk Fikkie Stoken
16-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Valthe,
Hoofdstraat 38 , het bouwen van
een kapschuur/schutstal
16-03-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 2e Exloërmond
Zuiderdiep 269, het kappen van
diverse Berken en Elzen
16-03-2022, Odoorn
Hammeersweg 19, het organiseren van de 32ste Drentse Wandel
4-Daagse (aanvraag)
16-03-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Valthermond,
Zuiderdiep 387, uitbreiden van
de woning
16-03-2022, Borger
Hoofdstraat 32, het organiseren
van de Hunebed Highway
Mascotte Parade (aanvraag)
16-03-2022, Nieuw-Buinen,
Zuiderdiep 593 (ijsbaan), het
organiseren van een zomermarkt (verleend 14/03)

’ 15-03-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Drouwen,
Gasselterstraat 7-036, het
realiseren van een aanbouw
’ 15-03-2022, Verleende omgevingsvergunning: Borger, Kampakkers 12, bestaande garage
betrekken bij de woonkamer
’ 15-03-2022, Wijzigingsplan
‘Valthermond, Roelof Tuinstraat’
’ 15-03-2022, Bestemmingsplan
‘Locatie Esdal College Borger’
’ 15-03-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Exloo,
Fabrieksstraat 20 A, het
realiseren van een woning met
losse schuur
’ 15-03-2022, Drouwen/
Bronneger, Dorpsstraat,
Molenweg, Stobbenweg, het
organiseren van de 5e Omloop
Bronnegerbult (aanvraag)
’ 15-03-2022, Bestemmingsplan
‘Borger dorp’, voorontwerp
’ 15-03-2022, Verleende
omgevingsvergunning:
Borger, Graanspieker 33, het
aanleggen van een uitrit

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

’ 15-03-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Klijndijk,
De Pompstraat 20, het kappen
van twee Eiken
’ 14-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Valthermond, Splitting 26, het
oprichten van een woning
’ 14-03-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Buinerveen,
Zuidonder kavel 24, het tijdelijk
plaatsen van een woonruimte
(stacaravan)
’ 14-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Borger,
Westdorperstraat 5, het tijdelijk
plaatsen van een mobiele
woonunit
’ 14-03-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 1e Exloërmond
1e Exloërmond 55, het verplaatsen van de uitrit gelegen aan
de Drentse Mondenweg naar
1e Exloërmond
’ 14-03-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Ees,
Odoornerstraat 27, het verleggen
van de uitrit
◀
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Groningse fietsbrug krijgt tweede leven
over de N34 bij Klijndijk

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)

Foto: Herman van Oost ozd
Fietsers die de N-34 willen oversteken bij Klijndijk, kunnen dat sinds afgelopen
zaterdag doen via een nieuwe fietsbrug. De fietsbrug is overgenomen van de provincie
Groningen, is opgeknapt en past precies om de N34 te overspannen. Eind april wordt
de brug aangesloten op het nieuwe fietspad langs de Slenerweg.
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Gedeputeerden Nelleke Vedelaar (provincie
Drenthe) en Fleur Gräper (provincie
Groningen) plaatsten de nieuwe fietsbrug en
wezen samen met verkeerswethouder Nynke
Houwing van de gemeente Borger-Odoorn
op het belang van duurzaamheid en innovatie
bij wegenprojecten. “Met het plaatsen va
deze fietsbrug realiseren we bovendien niet
alleen een veilige oversteek voor fietsers en
wandelaars, ook zorgen we zo voor een goede
en uitgebreide verbinding van het fiets- en
wandelnetwerk dat onze gemeente rijk is.

Dat is plezierig voor toeristen, (recreatieve)
sporters en onze inwoners”, aldus Houwing.
De opgeknapte fietsbrug is aan de
onderkant voorzien van stalen balken zodat
strooivoertuigen in de winter op de brug
kunnen strooien. Ook is er een nieuwe
coating aangebracht en aan beide zijden zijn
afvoergoten bevestigd om regenwater af te
voeren zodat dat niet op de N34 belandt.
Naar verwachting kan het autoverkeer vlak
voor de zomer gebruik maken van de nieuwe
ongelijkvloerse aansluiting bij Klijndijk.

Druk:
Hoekstra Krantendruk,
Emmeloord
© 2022 Week in Week uit
In alle advertenties: Prijswijzigingen
en typ-/zetfouten voorbehouden.

Dit is onze jaarvergadering maar ook met spel en een hapje
en drankje. U bent weer van harte welkom na een lange tijd
van afwezigheid.

Bel 0599 - 61 33 36

Uiterste inlevertijden:
-OTO’tjes, IM voorpagina en
advertenties vrijdag 10.00 uur.
-familieberichten ma 10.00 uur.

Klachten Bezorging:
0591 - 677 520

Op vrijdagmiddag 25 maart a.s. komen wij voor het
eerst weer samen om 14.00 uur in het Anker aan de
Hoofdstraat 11-13 in Borger.

Adverteren in
Week in Week uit?

Advertenties digitaal:
info@weekinweekuit.com

Verspreiding:

Bijeenkomst van de
PCOB- afd. Borger

vv EEC uit Ees kijkt terug op goed
verlopen potgrondactie

Website
www.weekinweekuit.com

Opmaak/Grafisch:
Studio Week in Week uit
0599 - 61 33 36
Gemeenteberichten: Bureau Grafique

Met o.a. de jaarvergadering

Ook bij voetbalvereniging EEC uit Ees is men weer aan het
activiteitenprogramma begonnen. Zo was er afgelopen zaterdag een
potgrondactie om wat meer geld in het laatje van de clubkas te krijgen.
Dat is gelukt, want binnen een paar uur tijd
waren heel wat zakken potgrond verkocht.
Groot voordeel voor de club was dat men van
tevoren wist hoeveel er zou worden verkocht;
er diende namelijk wederom te worden
besteld.
“We vinden dit een prima systeem. Zo weten
we precies waar we aan toe zijn en voor de
mensen zelf was dit ook wel gemakkelijk”,
sprak bestuurslid Gert-Jan Hilbrands (rechts
op de foto). “We deden het weer graag
voor u en hopen dat u iets moois zult gaan
verbouwen.”

Voor de kopers gold nóg
meer gemak, want diegenen
die niet thuis waren konden
bij terugkomst tóch op hun
bestelling rekenen, want
die werd achter de woning
of op de oprit gelegd. Ook
konden de bestellingen bij
de voetbalvereniging worden
afgehaald. Velen maakten
daarvan gebruik.
(Week in Week uit /
Gerry Grave)

In Borger-Odoorn steunen
we vluchtelingen uit Oekraïne

H

et is oorlog in Oekraïne. Veel Oekraïners ontvluchten hun
land en reizen onder meer naar West-Europa op zoek naar
een veilige plek. Ook in Nederland zijn de eerste vluchtelingen aangekomen. Meerdere gemeenten vangen al vluchtelingen op. Ook in Drenthe zijn er acties om de Oekraïners te
helpen. Met diverse inzamelingsacties worden spullen verzameld
en via Giro 555 wordt geld ingezameld voor Oekraïne. En de
Drentse gemeenten kijken welke opvanglocaties zij kunnen
organiseren om vluchtelingen op te vangen. De Veiligheidsregio
Drenthe (VRD) coördineert dit en kijkt samen met de gemeenten
hoe de hulp zo goed mogelijk kan worden geregeld en ingezet.
Ook de gemeente Borger-Odoorn zet zich in om opvanglocaties
te zoeken om mensen een veilige verblijfplaats te kunnen
geven, zodra dit nodig is. Inwoners die hulp willen bieden
kunnen terecht bij verschillende organisaties. Op deze pagina
vindt u een overzicht met websites en telefoonnummers waar u
terecht kunt met vragen over de hulp en uw aanbod voor hulp.

B

urgemeester Jan Seton:
“Het is verschrikkelijk
dat de oorlog in Oekraïne
zoveel mensen hun veilige
woonplek ontneemt. Wij zien
de ellende daar en voelen
in ons hart de behoefte om
hulp te bieden. Gelukkig zijn
al veel mensen aan de slag
gegaan met het opzetten van
allerlei particuliere acties. Er
is geld ingezameld, er zijn
creatieve initiatieven opgepakt
en er zijn spullen verzameld
die inmiddels onderweg zijn
naar Oekraïne. Als burgervader

Ik wil helpen.
Waar kan ik terecht?
▶ vluchtelingenoekraine@borger-odoorn.nl

Hier kunt u uw vragen stellen aan de gemeente en uw hulp
aanbieden. Ook kunt u bellen met het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0591. U wordt dan doorverbonden
met een medewerker die u verder helpt.

▶ https://takecarebnb.org/

Op deze website kunt u zich aanmelden als u zelf een logeerplek hebt en vluchtelingen bij u thuis wilt opvangen. U vult het
aanmeldformulier in en Takecarebnb neemt dan contact met u
op voor een telefonische screening. U moet een aantal vragen
beantwoorden over uw achtergrond, gezinssamenstelling,
beschikbare ruimte, etc. Takecarebnb matcht vluchtelingen en
beschikbare opvangplekken. Zodra bekend is welke organisatie
dit gaat coördineren, deelt Takecarebnb uw gegevens (met uw
instemming) met deze organisatie. Voor het organiseren van
praktische zaken zoals verzekeringen en onderwijs kunt u
terecht bij de gemeente.

▶ www.vluchtelingenwerk.nl

Hier vindt u een overzicht van wat u kunt doen voor
vluchtelingen uit Oekraïne.
Ook vindt u veel informatie op de volgende websites:
www.vrd.nl
www.rijksoverheid.nl
www.rodekruis.nl

▶ 070-44 55 888

Hulplijn voor Nederlandse hulpvragers en -aanbieders.
Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 21.00 uur.

van deze gemeente vind ik
dit hartverwarmend. Het
doet mij goed te zien dat
de naoberschap die we met
elkaar omarmen nu ook
weer wordt getoond aan de
Oekraïners die onze hulp zo
hard nodig hebben. Ik spreek
zelf ook veel mensen van
organisaties, kerken en ook
inwoners die zich inzetten
om te helpen waar dat nodig
is. Een aantal vluchtelingen
is al door particuliere
inwoners van onze gemeente
huisvesting aangeboden. En

binnenkort zal de gemeente
ook georganiseerde opvang
gaan inzetten. Alle hulp die
we uit onze gemeenschap
kunnen krijgen is zeer welkom.
Daarom moedig ik iedereen
aan die graag een steentje wil
bijdragen aan het verblijf van
de vluchtelingen in BorgerOdoorn, zich aan te melden
op de plekken die daarvoor
beschikbaar zijn. Met elkaar
zorgen we ervoor dat onze
gemeente een gastvrije plek
is voor alle Oekraïners die hier
hun toevlucht zoeken!”

Veelgestelde vragen
Hoe wordt de opvang van vluchtelingen in
Drenthe georganiseerd?
De Veiligheidsregio Drenthe organiseert voor
21 maart opvang voor 1000 vluchtelingen en
kort daarna nog eens 1000.
De VRD coördineert deze opvang samen
met de gemeenten in Drenthe. Om op een
veilige manier gebruik te kunnen maken van
particuliere opvang (zoals bij Drenten thuis)
bundelen het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Nederland en het Leger des Heils hun
krachten.
• Vluchtelingen die een opvangplek
zoeken (of hebben gevonden bij iemand
thuis) melden zich altijd bij de gemeente.
Waar vinden vluchtelingen
meer informatie?
• Vluchtelingen vinden heel veel informatie
op de nieuwe website refugeehelp.nl, in
Oekraïns/Russisch/Engels/Nederlands.
• Zij kunnen ook in hun eigen taal een
Whatsappbericht sturen naar het
Rode Kruis: zij krijgen dan in dezelfde taal
antwoord. Het nummer is: 06-48158053
Waar vinden mensen die (willen) helpen
meer informatie?
• Mensen die een particuliere opvangplek
willen bieden, melden zich bij Takecarebnb.
Meer informatie is te vinden bij
Vluchtelingenwerk.

• Mensen die een grotere opvangplek bieden
(bijvoorbeeld bedrijven, recreatieparken,
hotels), kunnen dit melden bij de
gemeente.
• Mensen die vrijwilliger willen worden,
spullen willen doneren of werk hebben
voor vluchtelingen, kunnen terecht bij
Vluchtelingenwerk
Raad en advies over omgaan
met psychisch leed
Mensen en organisaties die helpen in de
vluchtelingenopvang kunnen hiervoor
terecht bij GGZ Drenthe.
Ik vang al mensen uit Oekraïne op en we
hebben vragen. Waar kan ik terecht?
In de eerste plaats is het belangrijk dat de
vluchtelingen geregistreerd staan bij de
gemeente, zodat zij de juiste zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Maar ook zodat u
weet waar u wel of niet aanspraak op kunt
maken. Zorg er daarom voor dat u opvanginitiatieven altijd in afstemming met de
gemeente doet.
Hoe is de hulp aan meegenomen
huisdieren geregeld en wat kan ik doen?
Kijk hiervoor op:
https://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/
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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 27 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. L. Roersma.

Auto’s gewassen in Valthermond om geld in te
zamelen voor Oekraïne

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 10.00 uur,
ds. E. de Vries.
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, Drentse
Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan,
09.30 uur: Dhr. Sprenger.
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:
Kandidaat Van der Wal.
Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. A. van Elten, Nieuw-Weerdinge.
Valthermond
Baptisten Gemeente, Martin Nanninga. Dienst begint om 10 uur.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. A. van Elten, Nieuw-Weerdinge.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
Dhr. C. Smits
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Zondag 27 maart 9.30 uur,
Woord- en Communieviering o.l.v.
parochievoorgangers. Woensdag 30
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, Werner
Plaum uit Zwolle, Ook te volgen via
live stream onder baptistenstadskanaal.
Oosterkadekerk, Op zondagmorgen
27 maart om 9.30 u. ds. A. Lagendijk
uit Onstwedde. Op zondagavond 27
maart om 19.00 u. ds. W. J. Bakker
uit Nieuweroord – Noordscheschut
(zangdienst).

Sophie, Femke, Isa en Wout, leerlingen van CKC Rehoboth in
Valthermond, organiseerden afgelopen zaterdag samen met hun ouders
een geldinzamelingsactie voor Oekraïne, namelijk het wassen van
auto’s. Tussen het voetbalveld van vv Valthermond en de tennisclub
aan het Noorderdiep werden voor een bedrag van € 7,50 per auto
auto’s gewassen. Op die manier is ervoor gezorgd dat het door oorlog
getroffen land weer een financiële bijdrage heeft kunnen krijgen.
De initiatiefnemers zijn maar wat blij
met de grote opkomst. “We zijn drie
uur bezig geweest en er zijn echt heel
veel mensen langsgekomen.

Meteen vanaf het begin al. De
opbrengst bedraagt € 270,-. Iedereen
hartelijk bedankt voor de komst
en erg mooi dat u onze actie zo

heeft gewaardeerd. We deden het
heel graag.” De kinderen genoten
van lekker op zaterdag auto’s
wassen. Ze kregen ook de grootste
complimenten. Woorden als ‘zo
schoon is mijn auto nog nooit
geweest’ en ‘jullie doen het hartstikke
goed hoor’ waren te horen. De
kinderen vonden het prachtig dat dit
werd gezegd. Het gold ook voor de
begeleiding. (Week in Week uit / Gerry
Grave)

15 maart 2022

Verdere versoepelingen
De huidige coronavariant is minder ziekmakend en het aantal mensen dat met corona op de IC wordt
opgenomen, blijft beperkt. Daarom wordt er verder versoepeld, per direct en per 23 maart.
Let wel: corona is niet weg. Respecteer elkaars keuzes, bijvoorbeeld als iemand een
mondkapje draagt op een plek waar je het zelf niet zou doen.
Mondkapjes

Testen, isolatie en quarantaine

Mondkapjesplicht in en rond het
OV vervalt per 23 maart. Dit wordt
een advies.

Klachten? Blijf thuis en doe een
(zelf)test.
Tweemaal per week preventief
zelftesten in het onderwijs vervalt.

Het blijft verstandig om een
mondkapje te dragen op plekken
waar het druk is.

Positief getest? Ga minimaal 5 dagen
in isolatie.

Mondkapjes blijven verplicht op
luchthavens na security en in
vliegtuigen.

In contact geweest met een
besmet persoon? Er kan een
quarantaine-advies gelden.
Doe de quarantainecheck op
quarantainecheck.rijksoverheid.nl .

Coronatoegangsbewijs
Het tonen van het coronatoegangsbewijs-1G (Testen voor
Toegang) vervalt per 23 maart op
alle locaties.

Thuiswerken
Het thuiswerkadvies vervalt.
Hybride werken (combinatie thuis
en kantoor) wordt wel gestimuleerd.

Reizen
Per 23 maart geldt:
Reizen vanuit een land binnen
EU/Schengen: test-, herstel-, of
vaccinatiebewijs vervalt. Geen
inreismaatregelen*
Reizen vanuit een land buiten
EU/Schengen:
• Voor EU-burgers: testbewijs
vervalt, geen inreismaatregelen*
• Voor niet-EU burgers: testbewijs
vervalt, EU-inreisverbod blijft in
stand (er zijn uitzonderingen).
Zelftestadvies: direct na aankomst
in Nederland en op dag 5.

In verschillende Europese landen is
een QR-code nog wel nodig voor
bijvoorbeeld bezoek aan horeca.

* Gezondheidsverklaring voor inreizen is nog
steeds van kracht.

Adviezen om besmetting te voorkomen:

Was vaak je handen.

Bekijk de toegankelijke
versie op:
rijksoverheid.nl

Hoest en nies in
je elleboog.

Klachten? Blijf thuis
en doe een test.

Zorg voor voldoende
frisse lucht.

Haal een vaccin,
booster- of herhaalprik.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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Forse winst voor Leefbaar Borger-Odoorn

Leefbaar Borger-Odoorn bedankt haar
kiezers
Leefbaar Borger-Odoorn bedankt al haar kiezers voor de steun. Wij zijn blij en
trots dat wij onze positie in de gemeenteraad na deze eerste 4 jaar van ons bestaan
vast hebben kunnen houden. Als enige partij zijn wij met uw steun één zetel
gegroeid, aldus een trotse lijststrekker Annemiek de Groot. Vooral in NieuwBuinen wist men de vertegenwoordigers uit Nieuw-Buinen op de kieslijst te
vinden. Ook in Valthermond en 2e Exloërmond deed Leefbaar Borger-Odoorn
goede zaken. Alleen in Borger bleven de stemmen enigszins achter. Daar is voor
Leefbaar Borger-Odoorn nog veel werk aan de winkel. Want Leefbaar BorgerOdoorn vertegenwoordigt alle inwoners van onze gemeente.
Wij blijven ons de komende 4 jaar met extra slagkracht inzetten voor de leefbaarheid in
onze gemeente. U bent hierbij belangrijk en uitgangspunt van ons handelen. Wij blijven
luisteren en we blijven uw belangen behartigen zoals dat van een volksvertegenwoordiger
verwacht mag worden. Blijf ons dan ook de komende jaren aanspreken als er vragen zijn.
Want alleen mét u kunnen we zaken doen vóór u. Wilt u meedoen of ons steunen word
dan lid van Leefbaar Borger-Odoorn. Het aanmeldformulier vindt u op onze website
www.leefbaar-borger-odoorn.nl/geef-steun-word-lid/ of u meldt zich telefonisch aan via
telefoonnummer 06 - 51 06 86 87.

Inbrengdagen Paasvuur in Buinerveen
Aan de Tweederdeweg Zuid in Buinerveen is op zondagavond 17 april om 20.00
uur wederom het paasvuur.
De inbrengdagen staan gepland op de zaterdagen 9 en 16 april a.s. van 9.00 uur – 16.00
uur.

Informateur gemeente Borger-Odoorn
bekend
Afgelopen vrijdag maakte Gemeentebelangen-lijsttrekker Daan Hooiveld bekend
gemaakt dat dhr. J. (Johan) van Tiel, 42 jaar, afkomstig uit Emmen en momenteel
werkzaam als coach en trainer, informateur wordt om de mogelijkheden te
verkennen voor een coalitie die kan rekenen op een vruchtbare en constructieve
samenwerking met de raad.
Donderdagavond tijdens het informeel lijsttrekkersoverleg hebben de politieke partijen
gesproken over de uitslag en procedure. De lijsttrekkers van alle partijen hadden
voorafgaand aan de verkiezingen besloten dat de grootste partij de informateur
voordraagt.
Donderdagavond heeft Gemeentebelangen aangegeven dat zij Johan van Tiel naar voren
schuiven om de informatieronde te gaan begeleiden. Na een duidingsgesprek tussen
burgemeester Jan Seton en de beoogd informateur is de opdracht verstrekt aan de heer
Van Tiel. Afgelopen zaterdag 19 maart, vonden de eerste gesprekken met de politieke
partijen plaats.

Aa en Hunze wil 150 Oekraïners
opvangen in Papenvoort
De gemeente Aa en Hunze is van plan om circa 150 Oekraïense vluchtelingen op
te vangen. Als locatie heeft de gemeente het terrein van Yorneo in Papenvoort op
het oog.
Eerste week april eerste vluchtelingen
De gemeente neemt daarmee een deel voor haar rekening van de duizend vluchtelingen
die zijn toegewezen aan de Veiligheidsregio Drenthe. Burgemeester Anno Wietze
Hiemstra en wethouder Henk Heijerman informeerden vandaag omwonenden over het
plan. Hiemstra is blij met de locatie in Papenvoort: “Het is een zeer geschikte locatie
waar we deze mensen goed op kunnen vangen. We hebben bewust gekozen voor 1 grote
locatie.” Er moet nog wel wat gebeuren in de verschillende gebouwen, maar de gemeente
verwacht in de eerste week van april de eerste mensen op te kunnen vangen. Hiemstra:
“Als gemeente en politiek willen we onze verantwoordelijkheid nemen. Op deze manier
geven we daar invulling aan.”
Behalve huisvesting moet er ook onderwijs komen voor de jeugd. Verder moet gedacht
worden aan medische ondersteuning en bijvoorbeeld de mogelijkheid om te kunnen
werken. “Daarvoor werken we onder meer samen met de GGD, Vluchtelingenwerk en
Impuls Welzijn”, laat Hiemstra weten. Het terrein van Yorneo wordt in ieder geval voor
een jaar gebruikt als opvanglocatie, met een optie voor nog een jaar. Op de locatie vestigt
ook Elker Jeugdhulp en Onderwijs met haar afdeling Viyuna zich binnenkort. Zij voeren
in opdracht van Stichting Nidos de kleinschalige opvang en begeleiding van een klein
aantal alleenstaande minderjarige statushouders uit.
De vluchtelingen die zich gaan vestigen in Papenvoort zijn niet de eerste in de gemeente.
Op verschillende plekken worden vluchtelingen al particulier opgevangen. Burgemeester
Hiemstra sprak met een aantal en dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten: “Hun
verhalen zijn ingrijpend. Het verdriet, de spanning en onzekerheid trekt een zware wissel
op hen. Het is heel fijn dat wij hen als gemeenschap van Aa en Hunze veiligheid en rust
kunnen bieden. Wij zijn dankbaar voor ieders inzet daarbij.”

Dinsdag 22 maart 2022
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Nieuw in BORGER!!!

U bent van harte welkom bij Fit & Enjoy Borger
Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957
E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Op zaterdag 23 april a.s.

Opening vernieuwde
speeltuin 'De Zwierezwaai'
in Klijndijk
Na een grondige vernieuwing waarbij er maar liefst 7
nieuwe toestellen zijn geplaatst en de overige werden
opgeknapt houdt speeltuin 'De Zwierezwaai' volgende
maand een feestelijke opening voor jong en oud!
Op zaterdag 23 April vanaf 14:00 is iedereen welkom om te
spelen, te duikelen of feestelijk van de kabelbaan af te gaan.

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

Vrouwenkoor Ma Musica
in Borger zoekt nieuwe
zangeressen
Ma Musica is een groep enthousiaste zangeressen
in Borger die onder leiding van Halbe de Jong
voornamelijk licht klassieke liedjes zingt maar ook wat
modernere nummers op het repertoire heeft staan. Lijkt
het je wat? Kom dan eens kijken en luisteren bij een
repetitie.
We oefenen op dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 11.45 uur in
de Goede Herderkerk aan de Hoofdstraat 9 in Borger. Voor
meer informatie:info@mamusica.nl of bel met Ineke 06 50
81 24 66. Bezoek ook eens onze website: www.mamusica.nl

Sinds 1 maart jl. is Fit & Enjoy
gestart in Borger, Achter de Brink
34. Personal Training zoals het hoort
te zijn: professionele begeleiding,
persoonlijke aandacht en doelgericht
trainen met resultaten die er toe
doen. Je vindt het bij Fit & Enjoy
Personal Training Borger.
Wij coachen mensen die op een
verantwoorde en actieve manier blijvend
hun leefstijl willen veranderen. Is je
doelstelling; kracht, spieropbouw,
afvallen, verbeteren van je figuur
of conditie, het verbeteren van je
voedingsgewoonten of wil je weten
hoe je gericht moet trainen en leren
het maximale uit jezelf te halen? Welke
reden je ook hebt, wij trekken je naar
een hoger plan, zelfs voorbij je eigen
doelstellingen!
Wil je meer weten over Fit & Enjoy
Personal Training Borger of heb je
andere vragen aan ons over Fit & Enjoy
Personal Training Borger? Neem dan
contact op via info@fit-en-enjoy.nl of
info@personal-training-assen.nl
Ook kunt u bellen met Sietze:
06 – 53 71 82 79 of Karin
06 - 50 23 65 32.

Foto: Harrie Meiringh
Wat bieden we
* Personal training, Duo training en
small group training
* Senioren fitness in kleine groepjes
van maximaal 4 personen
* Veel persoonlijke aandacht
Waarom sporten en bewegen goed is
voor ouderen
Sporten en bewegen helpt je om fit te
blijven, ook op oudere leeftijd.

Het helpt je een goede conditie te
behouden en je lichamelijk en mentaal
fitter te voelen. Ook verlaagt het de kans
op (chronische) ziektes. Vitaal ouder
worden heeft bovendien als voordeel
dat je langer de activiteiten kunt blijven
doen die je graag doet.
Meldt u daarom aan voor het 10 weken
kickstart programma 60+! Zie onze
advertentie elders in deze krant.

Ivo Berghuis uit Gieten wethouderskandidaat
Gemeentebelangen Aa en Hunze
Ivo Berghuis (45) is door de nieuwe fractie van Gemeentebelangen Aa en
Hunze aangewezen als wethouderskandidaat. Nadat Henk Heijerman
(65) aangaf na de verkiezingen verder te willen gaan als raadslid, is de
partij een interne procedure gestart. Na goede gesprekken is kandidaat Ivo
uiteindelijk door de hiervoor opgerichte sollicitatiecommissie voorgedragen
aan de nieuwe fractie. Allen waren unaniem akkoord.
Bijdrage leveren aan omgeving en
inwoners
Analytisch, resultaatgericht,
samenwerkingsgericht en een verbinder.
Zomaar enkele kenmerken die Ivo goed
omschrijven. Met veel enthousiasme
stelde hij zich beschikbaar voor een
eventueel wethouderschap: “Ik vind het
belangrijk en waardevol om een bijdrage
te leveren aan mijn omgeving en haar
inwoners. Dit is voor mij een belangrijke
drijfveer die ik ook graag als wethouder
in de praktijk zou willen brengen.”

een grote woningopgave en de
energietransitie. Uitdagingen die ik aan
wil gaan voor het behoud en versterken
van onze leefomgeving.”

Nieuwe fractie Gemeentebelangen
Nu de voorlopige uitslagen van de
gemeenteraadsverkiezingen bekend
zijn, weet Gemeentebelangen ook
wie namens de partij in de raad komt.
Henk Heijerman, Rabbe Vedder,
Greet Oosterhuis, Piet Wolters,
Peter Mulder, Roelof Brands, Bertus
Reinders, Alja Boelen en Ina Oortwijn
Goed voorzieningenniveau en
maken onderdeel uit van de nieuwe
naoberschap behouden en versterken raad van gemeente Aa en Hunze.
Ivo woont samen met zijn vrouw Alja
Een volgende logische stap zijn nu de
en hun twee kinderen in Gieten. “We
coalitiegesprekken. “Uiteraard gaan we
wonen in een van de mooiste gemeenten met alle partijen om tafel en gaan we het
van Nederland. Een afwisselend gebied gesprek aan waarbij we alle opties open
met mooie natuur, met landbouw en
houden.”
actieve dorpen. We hebben een goed
voorzieningenniveau en naoberschap
Loopbaan Ivo
geldt hier nog steeds. Punten waar ik mij Het openbaar bestuur heeft al sinds
graag voor inzet om deze te behouden
zijn studie Rechten zijn interesse en
en te verstevigen. Maar we hebben ook gemeenten daarbij in het bijzonder.
te maken met uitdagingen waarvan ik
In 2003 kwam hij in dienst bij de
een paar opsom: tekorten in het sociaal gemeente Steenwijkerland als jurist
domein, een overspannen woningmarkt, Openbare werken en vervolgens in 2006

Foto: Herman van Oost
bij de gemeente Assen. Hier heeft hij
meerdere functies bekleed waaronder
afdelingsjurist , senior inkoopadviseur
en directiesecretaris. Op dit moment is
Ivo werkzaam als teammanager .
Bestuurlijke ervaring heeft Ivo opgedaan
door zijn raadslidmaatschap van 2014
tot en met 2018, zijn lidmaatschap
van de accountantscommissie en
door (plaatsvervangend) voorzitter te
zijn van de Rekenkamercommissie.
Daarnaast is hij sinds 2016 bestuurslid
van de Toerfietsclub Gieten en lid van
de kerngroep voor het sportakkoord
Aa en Hunze. In 2018 stopte Ivo als
raadslid om vervolgens voorzitter te
worden van de partij. Ook werd hij
in dat jaar voorzitter van de Stichting
Wielerpromotion Oostermoer die
jaarlijks de internationale Superprestige
veldrit organiseert.
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Borger-Odoorn presenteert plannen reconstructie
Buinerveen
In Dorpshuis De Viersprong
in Buinerveen werd afgelopen
week op dinsdagavond op
initiatief van de gemeente BorgerOdoorn en plaatselijk belang een
informatieavond gehouden over
de plannen voor de reconstructie
van het gedeelte HoofdkadeHoofdstraat en Zuiderdiep in het
dorp. De concept plannen bestaan
uit het vervangen van water- en
gasleidingen (hier is al een begin
meegemaakt), het verbeteren
van de asfaltweg-parkeerstrookvoet/-fietspad, aanbrengen van
verkeersmaatregelen, verbeteren van
groen en de openbare verlichting en
het afkoppelen van het regenwater.
De plannen waren eerder al
voorgelegd aan plaatselijk belang,
ondernemers en LTO.
De weg blijft in zijn geheel een vijftig
kilometer weg en ook aan de breedte
van de weg zal niets veranderen. Om
schade aan de berm te voorkomen
zullen er graskeien langs de bomenrij
worden aangebracht en zal het wegdek
worden voorzien van een nieuwe
deklaag. Aan de woningzijde komen
nieuwe lichtmasten van zes meter hoog.
Deze zullen tussen middernacht en zes
uur in de ochtend voor vijftig procent
minder gaan branden. De bomen
(populieren) aan de zuidkant zullen
worden gekapt. Hiervoor komen lindes
in de plaats. De eiken zullen op een
aantal na blijven staan.
Het naast de weg gelegen fietspad zal
tijdens de werkzaamheden worden
gebruikt als omleidingsroute. Als alle
werkzaamheden eenmaal zijn afgerond
zal het asfalt hier worden verwijderd en
zal er beton voor in de plaats komen.
Bij de scholen komen in de huidige
plannen zogenaamde uitwijkende
rijbanen en parkeervoorzieningen. Al
zagen een aantal aanwezigen liever dat
de parkeervakken hier plaats maken
voor een zogenaamde Kiss and Ride
zone. Ter hoogte van Zuiderdiep 217
zal er een slinger in de weg komen en

Adverteren in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
een opstelplaats voor vrachtverkeer.
Het fietspad zal hierdoor een kleine
afbuiging maken.
Projectleider Peter Postema van
de gemeente Borger-Odoorn denkt
dat er een breed draagvlak is voor
het graven van de watergang en de
verkeersmaatregelen die ze willen
toepassen. “We hebben samen met
plaatselijk belang veel geïnvesteerd
in de voorbereiding van het project
en de plannen zijn volgens ons goed
ontvangen”. Een aantal aanwezigen
maakte zich zorgen over het parkeren
langs de Hoofdkade en bij school 75.
Hier zal volgens Postema nog eens
kritisch naar worden gekeken, net als
naar de inritten of deze wel met rode
betonsteen moeten worden aangegeven
en of de kleur van de beschermbeugels
rond de lichtmasten wel rood zouden
moeten worden.
Ina Habing, voorzitter van Plaatselijk
Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen
West, kijkt tevreden terug op de
avond die door negentig mensen is
bezocht. “Deze week ontvangen de
inwoners van de betreffende straten
een brief met de mogelijkheid om op

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

Uitslagen Bridgeclub ‘t Aailaand in
Nieuw-Buinen
Er werd gespeeld op 15 maart jl.
1. Dina Trip & Grietje Hofsteenge
2 Eppi de Groot & Ben van Doorn
3. Lummy & Sietska Zwinderman

80,21 %
55,31 %
51,15 %

de plannen te reageren. Al deze reacties
zullen worden verzameld waarna er zal
worden geprobeerd hier zoveel mogelijk
rekening mee te houden. Plaatselijk
Belang vindt de concept plannen er
goed uitzien”.
De gemeente Borger-Odoorn gaat
nu alle opmerkingen doornemen
met de vakspecialisten en met
plaatselijk belang. Eventueel worden
de vragenstellers daarbij betrokken.
Postema: “Wij denken dat het slechts
tot kleine aanpassingen zal leiden. In
overleg met plaatselijk belang gaan we
kijken of we de bewoners hierover
informeren met een brief of dat we
nog een informatieavond houden met
het definitieve plan en dan hopen we in
september met de werkzaamheden te
kunnen beginnen”. Het project loopt
dan door tot mei 2023. (Week in Week
uit/Martin Zaagman)

IJS 0,PR .25
15
€

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,-

WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!
GRATIS PECHHULP BIJ ONDERHOUD AAN UW AUTO!!

IJS 9,R
P .89
25
€

OPEL CORSA 1.2 GS Line navi/
airco/16”LM /camera/pdc - Juni
2020 - Grijs metallic - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 34.490 km
Nieuwprijs: €24.440,-

IJS 0,PR .90
16
€

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

IJS 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 .90
20
€

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

IJS 0,PR .90
27
€

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

IJS 0,PR .70
17
€

IJS 0,PR .70
17
€

OPEL GRANDLAND X 1.2 T Automaat Innovation leder/18”LM /camera/trekhaak/clima /
camera/trekhaak/clima
96kW (131PK) - Juli 2018 - Zwart metallic
Leder - Benzine - Automaat - 43.183 km
Nieuwprijs: €40.880,IJS 0,PR .90
20
€

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

IJS 0,PR .90
23
€

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

IJS 0,PR .90
32
€

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

IJS 0,0
PR .2
95
1
32
2
€

OPEL1-serie
BMW
CROSSLAND
- 118i Automaat
X 1.2 Turbo
High Exec.innovation
Automaat
navi/leder/17”LM
navi/16”LM
/
/
clima/camera /Clima/Cruise
Clima/Cruise
Juli 2020
Maart
2019
- Zwart
- Wit -metallic
Half leder
- Leder
Benzine - Automaat - 33.297 km
Nieuwprijs:
38.172
km - €43.220,Nieuwprijs: €30.120,-

IJS 0,PR .90
23
€

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

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,-

OPEL CORSA 1.2 GS Line navi/
airco/16”LM /camera/pdc
Juli 2020 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
32.736 km
Nieuwprijs: €25.220,-

IJS 9,PR .99
21
€

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

IJS 0,PR .90
27
€

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

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,-
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Cleo Buirs gaat voor Borger-Odoorn naar Roon Staal komt in Odoorn met
de Drentse voorleeswedstrijd!
Lente Tour
Cleo Buirs van de Sint Josephschool uit Zandberg is door de jury van de
voorleeswedstrijd in de gemeente Borger-Odoorn uitgekozen om deze gemeente te
gaan vertegenwoordigen tijdens de provinciale voorleeswedstrijd in Assen en wie
weet gaat Cleo van daar door naar de landelijk finale en wordt zij De Nationale
Voorleeskampioen 2022!
De twaalf voorleeskampioenen werden,
aangemoedigd door hun supporters, om de
beurt door presentator Carin Bijl naar voren
gehaald en kort aan het publiek voorgesteld.
Vervolgens las iedere kandidaat een fragment
voor uit een zelfgekozen boek.

Het concert in Odoorn vindt plaats op
zaterdag 2 april a.s. in de Oringerkerk.
Aanvangstijd is 20.00 uur. De locatie is
een half uur voor aanvang van het concert
geopend.

Daarna had de jury de zware taak om een
keuze te maken. Er werd gelet op zaken
als uitspraak, verstaanbaarheid en tempo.
Ook het contact van de voorlezer met het
publiek was belangrijk. Na een spannend
kwartiertje, werd het verlossende woord door
juryvoorzitter Margriet Eilander gesproken.

Tijdens deze Lente Tour brengt Staal
bekende covers ten gehore zoals ‘Bridge
Over Troubled Water’ van Paul Simon en Art
Garfunkel, ‘Sailing’ van Gavin Sutherland en
‘Help Me Through The Night’ van oom Ede.
Ook eigen werken van Roon Staal zoals ‘The
Garden Of Light’, ‘By Her Side’, ‘Morgen
Komt Eraan’ en het tedere ‘You Turn My
World Around’ komen voorbij tijdens het
concert.

Cleo Buirs las een fragment voor uit het boek
Mama mia maffia van Marjon Hoffman en
vertegenwoordigt Borger-Odoorn op 13 april
in Assen.
De Nationale Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is de
spannendste leesbevorderingscampagne voor
groep 7 en 8. Kinderen nemen het tegen
elkaar op in verschillende wedstrijdrondes.
Kinderen leren hierbij veel van elkaar en
het wedstrijdelement is heel aansprekend.
De plezierige spanning én het enthousiasme
van de supporters maken de wedstrijd
onvergetelijk voor leerlingen. De Nationale

"Let the amazing vocal performance
of Mr. Staal now carry you away" - Art
Garfunkel. "It's his voice not least his
songwriting ability that really shines
throughout" - Gilbert 'O Sullivan. Zanger
en pianist Roon Staal tourt in maart en
april 2022 door Nederland met zijn Lente
Tour.

Voorleeswedstrijd, een campagne van
Stichting Lezen in samenwerking met de
Bibliotheken, beoogt hiermee het (voor)
leesplezier te stimuleren.
De Nationale Voorleeswedstrijd wordt
mede mogelijk gemaakt door Nederlandse
Boekenbon BV.

Een concert voor iedereen die toe is aan
een onvergetelijke ervaring aan het begin
van een nieuwe lente, Alle informatie over

de Lente Tour en het bestellen van kaarten
kunt u vinden via www.roonstaal.com of
06-15403125. Ook kunt u kaarten kopen bij
SIMA in Odoorn.

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
Werkt bij Stukadoorsbedrijf Nanninga in Nieuw-Buinen

Mark Boelsem uit Gieten doet mee aan
NK Stukadoren
Op zaterdag 26 maart a.s.

Vomos organiseert de 9e Meul’ndob
wandeltocht in Gasselte
Sportvereniging Vomos organiseert op zaterdag 26 maart a.s. de 9e editie van de
Meul’ndob Wandeltocht in Gasselte. Deze wandeltocht wordt jaarlijks georganiseerd
met mooie wandelingen door de wijde en landelijke omgeving van Gasselte.
Startlocatie is vanaf Dorpshuis De Trefkoel in Gasselte.
Er kunnen verschillende routes worden
gewandeld, variërend van 5 tot 40 kilometer.
De route gaat over de prachtige heide en
door de bosrijke omgeving rondom Gasselte.
Inschrijven kan ter plekke maar ook via www.
wandel.nl. U kunt ook kijken op de website
www.vomos.nl en kijken onder toekomstige
evenementen.

Voorinschrijving is mogelijk tot en met 24
maart a.s.
Meer informatie over de wandeltocht vindt
u op www.vomos.nl/agenda/9e-meulndobwandeltocht. Inschrijven kan zowel online als
ter plekke. Vomos hoopt vele wandelaars te
mogen begroeten!

Foto: Harrie Meiringh
Mark Boelsem (18) uit Gieten doet mee aan het NK Stukadoren op 31 maart en 1 april
a.s. in de Jaarbeurs in Utrecht. Hij kijkt er naar uit om het beroep onder de aandacht
te brengen van het publiek.
Door Eline Lohman
De beroepswedstrijden laten zestig beroepen
zien, waarvan stukadoor er eentje is. Mark
mag zijn school Drents College in Assen
vertegenwoordigen tijdens het NK, vertelt
hij. “Mijn docent kwam vorig jaar al naar
onze klas toe met de vraag wie er mee wil
doen aan het NK Stukadoren. Ik wilde wel,
maar corona gooide roet in het eten. Nu kan
het gelukkig wel doorgaan. Ik moet tegen vijf
andere leerlingen strijden. Ik vind het beroep
van stukadoor hartstikke leuk en er zijn
weinig mensen die het vak willen doen – ik
kijk er naar uit om te laten zien wat je met dit
beroep allemaal kunt doen.”
Want mensen denken vaak dat een stukadoor
‘alleen een wandje smeert’, maar er komt
meer bij kijken, volgens Mark. “Je kunt
er heel veel meer mee doen. Bijvoorbeeld
figuren in gipswerk maken of lijsten in het
plafond, zoals je wel eens in oude panden

ziet. Je kunt in stuukwerk veel variatie
aanbrengen.” Mark is bezig met de laatste
voorbereidingen. Eerder volgende hij al twee
cursusdagen in Brabant en momenteel traint
hij op school met zijn docenten voor het NK.
“Of ik het spannend vind? Het is een vrij
grote locatie, waar twee jaar geleden 15.000
man rondliep tijdens het NK, dus dan hangt
er denk ik wel een bepaalde spanning. Maar
ik ga me gewoon focussen op mijn eigen
opdracht. Mocht ik eerste worden, dan ga
ik volgend jaar naar het WK in Sjanghai. Ik
hoop op een overwinning, want dan zit ik
volgend jaar in het buitenland!”
De vader van Mark, Erik, heeft een
eigen stukadoorsbedrijf dus hij heeft het
niet van een vreemde. Dat bedrijf heet
Stukadoorsbedrijf Nanninga en is gevestigd
in Nieuw-Buinen. Mark: “Ik werk al bij mijn
vader in het bedrijf en in de toekomst wil ik
het overnemen.”
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Voor projecten in en om
Gasselternijveenschemond,
Gasselternijveen, Gieterveen en
Nieuwediep

Stichting Gebiedsfonds
Oostermoer kan aan de slag

Joke Zikken
Wij wensen Henk
en naaste familie veel sterkte toe.
Buurtvereniging "Diekshoek" Exloo

De OAR is in het voorjaar van 2019
gestart en via een aantal werkgroepen
is er aan veel onderwerpen gewerkt.
Ondanks de beperkingen van corona
is het gelukt de verbinding met
elkaar te houden. Deze week ging de
OAR akkoord met de stukken voor
het oprichten van de stichting. De
dorpsorganisaties, de gemeente Aa en

Stil en verdrietig zijn wij nu wij afscheid hebben moeten
nemen van onze lieve, zorgzame mam en oma

Luchiena de Bie-Hollander
* 8 augustus 1937

Alle betrokken partijen kijken uit
naar de mooie projecten die op het
gebied van natuur- en landschap,
sociale cohesie en duurzaamheid met
een bijdrage vanuit het Gebiedsfonds
gerealiseerd kunnen worden.
Vanaf 1 april is de website www.
gebiedsfondsoostermoer.nl in de lucht.
Op deze website is alle informatie te
vinden over het Gebiedsfonds.

Het is uniek in Drenthe: een gebied
waar weidevogels onbezorgd kunnen
broeden. In Westdorp is het sinds 10
maart jl. mogelijk. Melkveebedrijf
maatschap Van der Spoel uit die
plaats begon anderhalf jaar geleden
met de voorbereidingen erop en
Benjamin van der Spoel (foto) nam
contact op met Landschapsbeheer
Drenthe en Provincie Drenthe om
er op die manier voor te kunnen
zorgen een zogenaamde ‘Plasdras’
aan de rand van Westdorp te kunnen
realiseren.

† 15 maart 2022

Sinds 19 juli 1969 weduwe van Jan de Bie

Hunze en de provincie Drenthe deden
een voordracht voor de te benoemen
bestuursleden van de nieuwe stichting
en de leden van de Raad van Toezicht.

Familie Van der Spoel uit Westdorp realiseerde
‘Plasdras’

Er kwam nogal wat bij kijken, maar
het is gelukt. Het resultaat is een klein
stukje water dat met behulp van een
pomp op peil blijft zodat de vogels
altijd van voedsel zullen zijn voorzien.
Drie hectare land is ‘ingerasterd’ zodat
de vogels zo goed mogelijk tegen
vossen, dassen, marters en onder meer
katten zullen worden beschermd. Ook
kuikens zullen voor de predatoren van
bovenaf worden beschermd omdat de
maaidatum is uitgesteld.

De zon kwam op
De vogels floten
De bloemen bloeiden
En toen werd het stil …

Ons bereikte het verdrietige bericht dat
is overleden onze buurtgenoot

Afgelopen vrijdag 18 maart 2022 is de Stichting
Gebiedsfonds Oostermoer officieel opgericht.
De stichting is verantwoordelijk voor het
beheer van het Gebiedsfonds dat is bedoeld voor projecten in en om
Gasselternijveenschemond, Gasselternijveen, Gieterveen en Nieuwediep
waar het Windpark Oostermoer is gerealiseerd. Inwoners van dit gebied
kunnen via hun dorpsorganisaties projecten indienen voor het verkrijgen
van een financiële bijdrage.
De OmgevingsAdviesRaad (OAR),
gemeente Aa en Hunze en provincie
Drenthe zijn blij dat de stichting nu echt
aan het werk kan. De voorbereiding
is een intensief proces geweest, waar
de OAR-leden veel tijd en energie in
hebben gestoken.

Dinsdag 22 maart 2022

Harrie
Harma
Manon
Robin
Jacob en Joyce
Noraly en Thomas
Cecile
Margot en Steven

J. Hugeslaan 10
9462 PD Gasselte
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

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

Van der Spoel is er maar wat blij
mee dat het project dat als een pilot
kan worden gezien een aanvang
heeft kunnen nemen. “We willen de
weidevogels een kans geven en dat
kan op deze manier. Ze kunnen in
dit gebied onbezorgd broeden en er

is ook voldoende voedsel. Het kan
dus niet beter. Dit soort afgebakende
stukken grond voor de weidevogels zie
je nergens in Drenthe; in het Noorden
eigenlijk alleen aan de Waddenzee.”
(Week in Week uit / Gerry Grave)
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Nikita Kralt neemt de trimsalon van
Yvonne den Hollander over

Dinsdag 22 maart 2022

Jubilarissen bij Laudate Vocalis in Borger

Trimsalon De Blije Viervoeter
opent 1 april haar deuren in
Gieten
Vanaf 1 april opent Nikita Kralt
trimsalon De Blije Viervoeter
in Gieten. Ze neemt daarmee
de trimsalon van Yvonne den
Hollander over.
Na 23 jaar de trimster van tig
huisdieren in Gieten en omstreken
te zijn geweest, draagt Yvonne
den Hollander haar trimsalon dit
voorjaar over aan Nikita Kralt. De
trimsalon, die is gevestigd in de
dierenartsenpraktijk van Natasja
van den Berg, gaat verder onder de
naam ‘De Blije Viervoeter’.
Eigenaren van honden en andere
huisdieren kunnen bij Nikita,
die tevens dierenartsassistente
is, terecht om hun viervoeter te
laten wassen, knippen, plukken en
föhnen.
Daarnaast geeft de trimster
professioneel advies gericht op
vachtverzorging van allerlei dieren.
Voor Nikita is het runnen van
haar eigen trimsalon een lang
gekoesterde droom die eindelijk
uitkomt en ze is trimster Yvonne

Heije en Ina

en dierenarts Natasja dan ook
dankbaar voor deze kans.
Hoewel De Blije Viervoeter op
1 april haar deuren opent, is het
wel al mogelijk om een afspraak
in te plannen door te bellen met
06 21 99 52 73. De locatie van de
trimsalon blijft dezelfde, namelijk
Bloemakkers 1 in Gieten.

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

Riek, Johanna en Gea

Het koor Laudate Vocalis is weer begonnen met de repetities op de
maandagavond in Het Anker te Borger. Vorige week maandag hield
het koor de jaarvergadering, waarin de plannen voor de komende
tijd werden besproken. Er zijn ook een aantal koorleden in het
zonnetje gezet. Gea Kornelis, Riek Oldengarm en Janny Huijing
omdat zij 50 jaar lid zijn van het koor. Voorzitter Ton Bruikman
sprak hen toe. Zij kregen een bronzen beeldje, genaamd Chapeau
van de KCZB en een boeket bloemen.

in het koor. Er werd afscheid
genomen van Heije Wubs. Hij is
57 jaar koorlid geweest en zong bas.
De voorzitter bedankte hem voor
zijn enthousiasme, betrokkenheid
en actieve inzet voor het koor.
Secretaris Ina Helder overhandigde
Heije een boeket bloemen.

Janny kon niet aanwezig zijn en
kreeg de beeldje met bloemen
thuisbezorgd. Johanna Kornelis en

Voor meer informatie over het koor
zie www.laudatevocalis.nl

Riek Oldengarm stopten, na vele
jaren bestuurslid te zijn geweest,
met deze taak, maar blijven zingen

Weinig animo voor Pizzaparty voor jongeren in
Cultuurhuis Odeon in 2e Exloërmond
Het beloofde afgelopen
zaterdagavond een mooie
avond te worden: een gezellige
pizzaparty voor jongeren uit
2e Exloërmond in Cultuurhuis
Odeon in het dorp. Alles was
tot in de perfectie voorbereid:
pizza’s in overvloed, voldoende
te drinken, een DJ met mooie
muziek en discoverlichting.
Het was alleen nog wachten
op jongeren. Al met al kwam
er slechts één langs, maar
desondanks was het tóch een
leuke avond.
Arjan Verhart, eigenaar van het
Mondker cultuurhuis, vermoedt dat
er een aantal besmettingen onder
de jongeren in het dorp zijn en
dat er daarom maar één persoon
langskwam. Hij wilde de avond
koste wat kost laten doorgaan. “We
hopen dat anderen aan de hand van
dit artikel en de foto’s warmlopen
om ook eens langs te komen. Met
meer jongeren was het nóg leuker
geweest. Zeker weten. Ik waardeer

het heel erg dat er tóch nog
iemand is geweest. Het meisje dat
langskwam kreeg pizza, genoot van
de muziek en vond het ook jammer
dat er niet meer mensen waren. Wie
weet een volgende keer.” Nadat de
pizza’s waren genuttigd heeft DJ

Cradleman de enige bezoekster
van de avond een privé- workshop
gegeven en was ze uiteindelijk de
DJ van de avond op haar eigen
pizzaparty. (Week in Week uit / Gerry
Grave)

16

Dinsdag 22 maart 2022

17

Spelweek Borger organiseerde
potgrondactie
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Op tien verschillende locaties in het dorp

Theatergroep Helmers speelt in Gieten
tien voorstellingen in vijf dagen

Met de lente eigenlijk al begonnen organiseerde de Spelweek Borger afgelopen
zaterdag een potgrondactie. Doel ervan was om de kas te spekken zodat er straks nóg
meer leuke activiteiten tijdens de spelweek in de laatste week van de zomervakantie
kunnen plaatsvinden. Er werden heel wat zakken potgrond in Borger verkocht en dus
zijn de leden van de Spelweek Borger zeer tevreden.
Tijdens de ochtenduren werd al begonnen
om tot halverwege de middag door te gaan.
Drie auto’s met elk een aanhanger waren
over Borger verspreid onderweg. In totaal
waren er maar liefst zevenhonderdtwintig
zakken potgrond en dus duurde het wel
even dat men ‘erdoor’ was. Er gold een
kwantumkorting; wie tien zakken zou kopen
hoefde in plaats van € 30,- een bedrag van

€ 25,- te betalen. Ook bij de aanschaf van
drie of vijf zakken gold er al voordeel en dus
besloten velen een veelvoud te kopen.
Sander Hulshof is bestuurslid van de
Spelweek Borger en sprak van een geslaagde
dag. “Er werd heel wat verkocht en we zijn
iedereen dan ook erg dankbaar voor de
aankopen.” (Week in Week uit / Gerry Grave)

De cast van Hokjesgeest. Foto: Paul Abrahams
Nederland ging vorige week naar de stembus. In opmaat naar de
gemeenteraadsverkiezing heeft Theatergroep Helmers uit Gieten de komische
muzikale eenakter 'Hokjesgeest' op de planken gebracht. Niet op een podium met
een toneeldoek - want Gieten beschikt niet meer over een podium waar uitvoeringen
kunnen worden gegeven - maar op tien verschillende locaties in het dorp.
Enthousiaste ondernemers in Gieten hebben positief gereageerd op de uitnodiging
van Theatergroep Helmers om hun locatie beschikbaar te stellen. Ondernemend
Gieten geeft bijzonder stemadvies.
Verspreid over vijf dagen is het stuk tien
keer voor het voetlicht gebracht. Van een
wasstraat tot een café. En nog veel meer.
"Het was een bijzondere ervaring om in korte
tijd op zoveel leuke locaties te spelen. We
kijken daar mede door de leuke reacties van
publiek en ondernemers met een heel goed

gevoel op terug." De ondernemers namen
zelf de catering voor hun rekening. "Het geld
is uiteindelijk geschonken aan Theatergroep
Helmers. Het bedrag maken we over op
giro 555 om de Oekraïense vluchtelingen te
ondersteunen."

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

The Bootleg Sixties knallen opnieuw in
het ATLAS Theater

De heren van The Bootleg Sixties zetten al jaren de theaters op hun kop. Deze
succesvolle Britse groep keert terug naar Nederland met een nieuwe setlist: opnieuw
een swingende ode aan de meest legendarische muziek uit de jaren zestig.
In de woorden van Sir Elton John: “This
band is amazing! They're just the best
band of their kind in the world”. Met hun
spectaculaire show laten ze al jaren publiek
wereldwijd meezingen en dansen. Hey Jude,
Blowin’ in the Wind, Sound of Silence en
vele andere hits van o.a. The Beatles, The
Who, The Doors, Simon & Garfunkel, The
Beach Boys, The Monkees, The Rolling
Stones en zelfs de Nederlandse formatie
Shocking Blue.

De Britse muzikanten leggen met ware passie
en fenomenale energie de juiste bezieling in
de muziek. Maar ook dankzij de prachtige
historische beelden waan je je terug in de tijd.
Het technische en muzikale plezier van deze
fantastische band slaat genadeloos over op
het publiek. Een gegarandeerd succes.
The Bootleg Sixties staan op donderdag 7
april in de grote zaal van het ATLAS Theater.
Kaarten voor hun voorstelling zijn te koop
via atlastheater.nl

CDA Borger-Odoorn verrast wethouder
Buijtelaar met Wensboom

Woensdag 16 maart was het niet alleen een verkiezingsdag maar ook nationale
boomfeestdag. Op deze dag bezorgde CDA Borger-Odoorn een appel boom aan
wethouder Freek Buijtelaar. Het was niet zomaar een boom maar een wensboom. In
de boom hingen verschillende wensen van onze inwoners als het gaat om hun wijk.
Van stoepen tot bomen, afwatering tot
toegankelijkheid. Margreet Wegman:
‘Inwoners zijn begaan met hun buurt en
medebewoners en zouden graag meer gehoor
vinden bij het gemeentehuis’.
De wethouder neemt de wensen mee
naar de collegevergadering en beloofde

er een toezegging van te maken. Wat het
CDA betreft kijkt het college samen met
betreffende inwoners naar een mogelijke
oplossing en een reëel tijdspad.
Ook een wens voor jouw buurt? Neem
contact op met fractiecdabo@gmail.com.
We komen graag naar u luisteren.
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Schrijfster en oud-verslaggeefster van het NOS-journaal

In De Gulle Boergondiër

Left Hand Freddy gaf concert in
Drouwenermond

Bevrijdingslezing door Pauline Broekema
in Exloo
Dinsdag 5 april komt Pauline Broekema,
schrijfster en oud-verslaggeefster van het
NOS-journaal, naar Exloo. In haar lezing,
die in 2020 vanwege coronamaatregelen
niet door kon gaan, vertelt zij over haar
journalistieke carrière, maar vooral over
haar schrijverschap. Het accent deze
avond ligt op haar boek Het uiterste
der zee, dat in het noorden van ons land
speelt. De lezing wordt samen met de
bibliotheek van Odoorn georganiseerd.
Aanvang 20.00 uur in diner-café
Bussemaker in Exloo.
Pauline Broekema (1954) werd geboren in de
stad Groningen. Ze groeide op in een huis
vol boeken. Een opvoeding in de traditie
’Onderzoekt alles en behoudt het goede,
legde de basis voor een brede belangstelling.
“Ik wil nog alles weten.”

Afgelopen zaterdagavond trad de bluesband Left Hand Freddy met zijn band op in
restaurant De Gulle Boergondiër in Drouwenermond. Vanwege de pandemie was het
steeds niet toegestaan en bijna twee jaar na de eerder geplande datum waarop zou
worden opgetreden ging het nu dus wél door.
Heel wat mensen waren er maar wat blij mee.
Het gold ook voor Frank Klok, eigenaar van
het restaurant. ,,Ik kijk op een prima verlopen
avond terug. Het was gezellig druk.” Left
Hand Freddy en zijn bandleden genoten
ook en speelden een groot aantal prachtige
bluesnummers. De band staat er ook bekend
om en is in grote delen van ons land bekend.
Het niveau van de muziek is volgens kenners
behoorlijk.

Velen namen het er na een lange periode van
maatregelen van. Bijna drie uur lang muziek
in een heel mooie ambiance en voor een
hapje en drankje was ook gezorgd. Het was
kortom een avond om van te genieten.
Klok kijkt alvast uit naar een volgende
muzikale happening. “De volgende
bluessession is of op 15 of op 20 mei.
Via de krant en Facebook zal dit worden
aangekondigd”, verklapte hij alvast. (Week in
Week uit / Gerry Grave)

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
Lees de Week in Week uit ook online op www.weekinweekuit.com

Her Majesty in Atlas Theater: Are You
Ready For The Country?

Ze werkte 34 jaar als redacteur-verslaggever
bij het NOS-Journaal. In 2018 stopte ze bij
de NOS. Haar journalistieke carrière begon
in Drenthe. “Ik begon in Drenthe. Bij de
Meppeler Courant (Boom Pers). Daarna bij
het Noordhollands dagblad en Hier en Nu
radio (NCRV). Veel van wat ik daar leerde
breng ik nog altijd in praktijk.” Vandaar de
titel Terug naar Drenthe. Na het Na het Nu
radio van de NCRV. radio van de NCRV.

(Foto: Merlijn Doomerik)
verzet, haar oom Pieter werd in 1944 door
de bezetter vermoord. “Als ik bij mijn
grootouders in Het Boschhuis logeerde dan
was de oorlog altijd aanwezig. Die liep als
een scheidslijn door hun bestaan. Voor de
bezetting was het leven goed geweest. Daarna
werd het nooit meer zoals het was.”

Van journalist naar schrijver
Ze wilde meer ruimte voor het schrijven. Ze
schreef onder meer Benjamin een verzwegen Pauline vertelt wat er komt kijken bij het
dood (2001) en de veel geprezen kroniek over schrijven van een boek. Het onderzoek dat
haar familie Het Boschhuis (2014).
er aan vooraf gaat en het schrijven zelf. Maar
ook zal ze vertellen over Het Boschhuis, de
In haar voorlaatste boek, Het uiterste der zee kroniek van haar familie (2015). Tevens gaat
(2018), beschrijft ze de geschiedenis van twee ze in op haar werk als journalist.
joodse families uit Groningen en Friesland.
Uitgebreid onderzoek ligt steeds aan de
‘De titel van de lezing “Terug naar Drenthe,’
basis van haar werk. Het boek vertelt het
zegt ze “refereert ook aan gelukkige
verhaal van twee hoofpersonen Mies Nieweg herinneringen uit mijn jeugd. Ik ben geboren
en haar dochtertje Sara, die gescheiden van
in de stad Groningen en we gingen vaak
elkaar in onderduik de oorlog overleven.
naar Drenthe. Naar het bos, de heide van
Het is ook het verhaal van stille helden,
Dwingeloo, lange wandelingen maken,
die met gevaar voor eigen leven een ander
pannenkoeken eten. Odoorn en omstreken
helpen zonder zich daar op voor te staan.
brengen beelden terug van heerlijke vakanties,
En wat ze met haar televisiewerk deed geldt
eindeloze fietstochten en schoolreisjes.
ook voor het schrijven: “Ik wil mijn publiek
Drenthe was vaak de bestemming. En de zon
laten meeleven en meevoelen.” In 2013
scheen altijd.”
sprak ze in de Nieuwe Kerk in Amsterdam
de rede uit, voorafgaand aan de Nationale
Leden en gezinsleden van de leden van de
Dodenherdenking.
vereniging hebben gratis toegang en nietleden kunnen de lezing bijwonen tegen een
Tweede Wereldoorlog terugkerend thema entree van € 5,00 per persoon.
Dat de Tweede Wereldoorlog in haar werk
een terugkerend thema is heeft deels te
Meer informatie: Roelof Hoving:
maken, denkt Pauline, met haar achtergrond. Tel: 0591 – 54 92 68 of 06 – 29 56 09 94.
De familie van moederskant zat in het

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

Spar Pater in Exloo is momenteel
gesloten
Na meer dan tweehonderd uitverkochte voorstellingen rond de muziek van Crosby,
Stills, Nash & Young, duiken de topmuzikanten van Her Majesty dit seizoen in de
geschiedenis van de countryrock.
Vanaf de jaren zestig begonnen
rockmuzikanten country-elementen aan hun
muziek toe te voegen. Her Majesty, de band
rond Bertolf Lentink en Jelle Paulusma,
speelt onder meer werk van de pioniers (zoals
Bob Dylan, Gram Parsons en Gene Clark),
countryrockhelden van een decennium later
(The Band, CCR, Grateful Dead) en muziek
van meer eigentijdse artiesten, denk aan

Wilco en The Jayhawks. “Samenzang van
een bijna angstaanjagende perfectie.” (de
Volkskrant over ‘Déjà vu’)
Her Majesty staat op donderdag 31 maart
in de grote zaal van het ATLAS Theater.
Kaarten voor hun voorstelling ‘Are You
Ready For The Country’ zijn te koop via
atlastheater.nl

In verband met een interne verbouwing
is de Spar Pater aan de Hoofdstraat 49 in
Exloo tijdelijk gesloten.
Vanaf woensdag 23 maart a.s. om 12.00
uur t/m woensdag 6 april zijn wij bezig met
de verbouwing én het uitbreiden van ons
assortiment vers belegde broodjes, verse
salades, verse pizza’s en smoothies.
Donderdag 7 april a.s. openen wij de deuren
van onze vernieuwde winkel weer voor al
uw dagelijkse boodschappen, van een snel
ontbijtje tot een makkelijke maaltijd. U
komt toch ook langs voor een overheerlijke
kennismaking in onze gloednieuwe winkel?

Gemeenteraadsverkie

ezingen 2022 in beeld

Deze fotoreportage
wordt u aangeboden door

Fotografie: Herman van Oost
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Glutenvrij buffet bij Thijs & Aafke Buffetrestaurant
in Klijndijk
Bij Thijs & Aafke Buffetrestaurant in Klijndijk wordt op 1 april een glutenvrij buffet gehouden. Al vijf jaar lang scoort het restaurant met haar glutenvrije buffetten, omdat de doelgroep hier behoefte aan heeft.
Door Eline Lohman
Sinds vijf jaar houdt Thijs & Aafke
Buffetrestaurant twee keer per jaar
een volledig glutenvrij buffet. Meestal
rond april en oktober en dit keer is het
op 1 april weer zover. “Al vijf jaar op
rij houden we dit buffet,” vertellen
Harm-Jan en Elouise. “Bijna één op de
honderd mensen heeft last van een glutenallergie, dus we dachten: ‘daar willen
we wat mee doen’. Onze buffetten
waren al voor tachtig procent glutenvrij,
dat scheelt. Dus als mensen buiten de
buffetavonden zonder gluten bij ons
willen komen eten, dan is dat geen probleem. Maar toch is het handig om een
speciaal glutenvrij buffet te hebben.”
De reacties waren gelijk al goed. “In het
begin was het heel even wennen voor

mensen, maar het was direct een succes.
Vandaar dat we de glutenvrije buffetten vaker zijn gaan aanbieden. Hoe het
komt het dat er zoveel belangstelling
voor is? Er zijn steeds meer mensen
met een glutenallergie of –intolerantie
en bovendien is er verder weinig aanbod aan glutenvrij buiten de deur eten.”
Voor de buffetavond van 1 april zijn
nog wat plekken vrij. Het hele gezin
kan aanschuiven, benadrukken HarmJan en Elouise. “Veel mensen hebben
niet eens door dat ze glutenvrij eten.
Velen denken dat het eten minder gevarieerd wanneer je zonder gluten eet,
maar dat is niet zo. Er is tegenwoordig
genoeg keuze in glutenvrij eten, dus
ook tijdens onze glutenvrije buffetten.
Van tevoren desinfecteren wij de hele
keuken, zodat er geen kruisbesmetting

ontstaat. Mensen kunnen dus op een
veilige manier glutenvrij eten bij ons.”
Voor meer informatie over Thijs &
Aafke Buffetrestaurant kan gekeken
worden op de website
www.thijsenaafke.nl

Zeer geslaagde Tegelhuys MTB-tocht in Gieten

Klassiek in ‘t Veen haalt
Edwin Rutten naar
Valthermond
Bekend geworden als Ome Willem houdt Edwin Rutten
zich tegenwoordig onder andere bezig met het vertellen
van verhalen in combinatie met muziek. De Mattheus
Passie van Bach is elk jaar een terugkerend onderwerp,
waar hij meer mee wilde doen.
Klassiek in ‘t Veen heeft Edwin Rutten, 8 vocalisten en 4
spelende musici bereid gevonden op 9 april a.s. twee keer
een verkorte versie van de Mattheaus Passie van Bach op de
concertboerderij in Valthermond uit te voeren. Edwin Rutte
noemt de voorstelling: Voor kinderen an andere volwassenen.
De educatieve voorstelling duurt ongeveer 70 minuten. Eerste
voorstelling om 11.30 uur en de tweede om 14.15 uur. De
allerkleinsten vanaf 4 jaar zijn welkom zolang ze begeleid
worden door hun ouders.
Extra info:
Zaterdag 9 april om 11.30 u.en 14.15 u. in concertboerderij
d'Rentmeester, Zuiderdiep 279, Valthermond. Mattheus
Passie van Bach verteld door Edwin Rutten mmv
instrumentaal ensemble, koor en solisten.
Kosten: € 25,00/begunstigers: € 20,00, kinderen 5 euro.
Kaarten bestellen: via de website www.klassiekintveen.nl
info@klassiekintveen.nl telefonische info 06 21 68 33 48.

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

Afgelopen zondag stond de door TFC Gieten Tegelhuys mtb-tocht vanuit
Gieten weer op het programma. De organisatie verwelkomde deze keer een
heel groot deelnemersveld: ruim vijfhonderd die uit drie afstanden konden
kiezen: 35, vijftig en 75 kilometer. Al vroeg in de ochtend konden ze eraan
beginnen.
Ze reden over veldwegen, zandwegen,
singletracks door het bos, kwamen af
en toe een venijnig klimmetje tegen,
er was een harde wind en dus gold alle
elementen voor een leuke, maar ook
uitdagende tocht. Meer dan de helft
van de deelnemers deed aan de langste
afstand mee en had na afloop best zin in
een kop warme erwtensoep.

Iedereen sprak van een zeer geslaagde
dag die door heel wat bedrijven en
vrijwilligers mogelijk isgemaakt: de
maatschap Lensing en Beijering in
Schoonloo bijvoorbeeld, maar ook de
shirtsponsoren Bouwselect, Tegelhuys,
Jumbo Abbas, Profile en Namaco.
Kuipers Design zorgde voor de
routebordjes.

Mtb-ers nabij de splitsing DikmeerwegLemenweg in Drouwen
Edgard Weening is bestuurslid van TFC
Gieten en sprak van een fantastische
dag. “De deelnemers kwamen overal
vandaan: veel Friezen en zelfs mensen
uit de kop van Noord-Holland.
Prachtig om te zien was dat er al heel
vroeg mensen waren. Zo waren er ook
mensen met een oude Opel Ascona met
twee mountainbikes erop. Het was wat
fris door de harde wind, maar wat was
het een fantastische dag.” (Week in Week
uit / Gerry Grave)
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Koor Vocaal Anders in Valthermond
zoekt pianist/dirigent
Na een lange periode van 'niet kunnen zingen' tijdens de coronaperiode waren
we van plan de draad weer op te pakken. Echter we hebben nu geen begeleider
meer en we willen zo graag verder.
We zoeken, liefst zo snel mogelijk,
een pianist/dirigent voor ons koor in
Valthermond. We zijn gewend aan een
dirigent die de gave heeft ons te begeleiden
op piano en daarbij dirigeert. Recent
hebben vier zangers zich aangemeld om
ons koor te versterken, dus dan bestaat ons
gemengde koor uit 23 leden.

donderdagavond 1x per week in de
Hoeksteen te Valthermond. We zijn een
gezellig koor en goed op elkaar ingespeeld,
meedenken en inspraak hebben we hoog
in 't vaandel staan. Laten we hopen
dat we binnenkort weer kunnen gaan
zingen ! Voor inlichtingen, bel gerust met
onderstaand nummer.

Ons repertoire is zeer uitgebreid, zowel
klassiek als modern en repeteren op

Joke Jansen, secretaris 06 – 20 64 82 45,
mail: vocaalanders@gmail.com
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HOC had geen enkele moeite met FC Ter Apel’96

De Treffer ‘16
Zaterdag 26 maart 2022 				
09:00 Ter Apel ‘96 FC JO8-1
De Treffer ‘16 JO8-1JM
09:30 De Treffer ‘16 JO9-1JM
LEO (Loon) JO9-1
10:00 Nieuw Buinen MO17-2
De Treffer ‘16 MO17-1
10:45 Musselkanaal JO11-2
De Treffer ‘16 JO11-1JM
11:00 Harkstede JO13-2JM
De Treffer ‘16 JO13-1JM
Zondag 27 maart 2022 				
10:00 De Treffer ‘16 2
EEC 2
14:00 De Treffer ‘16 1
HHCombi 1

sv Borger
Zaterdag 26 maart 2022		
09:00 Borger JO17-2
Beilen JO17-2JM
09:00 Borger JO11-4
Borger JO11-3JM
09:00 Borger JO9-2
VKW JO9-2G
11:30 Borger JO11-1
Achilles 1894 JO11-2
12:00 Borger JO17-1
Meerdijk JO17-1
14:30 Borger 2
Veendam 1894 2
09:00 Valthermond JO11-1
Borger JO11-2
09:00 Borger JO11-4
Borger JO11-3JM
10:15 ST Rolder Boys JO9-1 Borger JO9-1
11:00 Asser Boys JO8-1
Borger JO8-1
14:00 Zwartem. Boys 2
Borger 3
15:00 DKB 1
Borger 1

Afgelopen zondag won HOC voor de derde keer op rij in de zondag derde
klasse C door op eigen veld van FC Ter Apel’96 te winnen. In februari jl.
werd de periodetitel net niet gewonnen door van Musselkanaal te verliezen.
Ook tegen Twedo, de nummer twee in de stand werd nipt verloren en dus
zijn de Exloërs en Odoorners nu derde in de stand.
Gedurende de wedstrijd kwam
de fusieclub geen moment in de
problemen. Het duurde echter wél even
tot de eerste goal werd gemaakt: in de
veertigste minuut was het Jelle Siekman
die raakschoot en op slag van rust Mark
van Bergen. Appeltje eitje zo leek het
wel en na rust kwamen er nóg twee
bij. Twee heel fraaie ook. Na driekwart
wedstrijd was de snelle Richard Wiggers

Zondag 27 maart 2022		
10:00 Borger 2 zo.
Ter Apel ‘96 FC 3
Woensdag 30 maart 2022		
20:00 Borger 2 zo.
JVV 2
20:15 HS’88 1
Borger 1

vv Buinerveen
Zaterdag 26 Maart
WVV JO -15-3
BBC JO 15-1
Musselkanaal JO 12-1 BBC JO 12-1
BBC JO 10-1
Stadskanaal JO 10-2
Musselkanaal JO 08-1 BBC JO 09-1
Pekelder Boys JO 07-1 BBC JO 07-1
		
Zondag 27 Maart		
Buinen 2
Buinerveen 2
Buinerveen 3
Stadskanaal 5

08.45 uur
09.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Gasselternijveen
Zaterdag 26 maart 2022
Annen JO10-2JM
SVBO JO15-1
SJO ZVC ‘14 JO9-2
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM
Sellingen JO10-1
SJO ZVC ‘14 JO8-1
SJO NWVV/Titan VR1
SJS JO7-1
Pekelder Boys JO7-1JM
SJO ZVC ‘14 JO7-1
BSVV JO12-2
SJO ZVC ‘14 JO9-3
SJO ZVC ‘14 JO10-1

SJO ZVC ‘14 JO10-3
SJO ZVC ‘14 JO15-1
Gieten JO9-1
CEC JO13-1
ASVB JO12-1JM
Stadskanaal JO9-2
SJO ZVC ‘14 JO10-2
ST Rolder Boys JO8-1
SJO ZVC ‘14 VR1
SJO ZVC ‘14 JO7-1
SJO ZVC ‘14 JO7-1
SJO BBC JO7-1
SJO ZVC ‘14 JO12-2
Beilen JO9-2
Mussel JO10-2

09:00
10:30
09:00
10:00
09:00
09:00
10:00
11:00
11:00
10:00
10:10
10:20
10:30
09:00
11:00

Zondag 27 maart 2022
Rolder Boys 3
Zwartem. Boys 1

Gasselternyveen 2
Gasselternyveen 1

10:00
14:00

Donderdag 31 maart 2022
Balkbrug 1

Gasselternyveen 1

20:00

Gieten
Vrijdag 25 maart
20:00 VV Gieten Zaal
21:00 Gieten 3 Zaal

Exstudiantes 1
Schattenberg 4

Zaterdag 26 maart
08:30 GRC JO13-1
09:00 Gieten JO10-1
09:00 Gieten JO8-1
09:00 Zuidlaren JO7-3
09:00 ZVC ‘14 JO9-2
09:10 Gieten JO7-1
09:20 Rolder Boys JO7-1
10:00 BNC JO12-1
10:00 Gorecht JO8-2
10:30 Gieten/Eext JO17-1JM
10:30 Gieten/Eext MO15-1
10:30 Gieten/Eext JO12-2
12:30 Gieten/Eext JO15-1
12:45 Fit Boys JO19-1

Gieten/Eext JO13-1
ASVB JO10-1JM
Achilles JO8-3
Gieten JO7-1
Gieten JO9-1
Annen JO7-1
Gieten JO7-1
Gieten/Eext JO12-1
Gieten JO8-2
ASVB JO17-1JM
Noordscheschut MO15-1
Rolder Boys JO12-1
SGV JO15-1
Gieten/Eext JO19-1

Zondag 27 maart
10:00 Gieten 7
10:00 Beilen 4
10:00 Bareveld 3
14:00 Geel Wit Ameland 2
14:00 VV Gieten

Tynaarlo 3
Gieten 4
Gieten 6
Gieten 2
Twedo 1

procent balbezit en een paar mooie,
voetballende goals. De tweede helft was
een formaliteit.”
HOC-FC Ter Apel’96 4-0
40. Siekman 1-0, 45. Van Bergen 2-0,
65. Wiggers 3-0, 79. Siekman 4-0.
Toeschouwers: 200.

uitgebroken om vervolgens behendig
de 3-0 te maken. Jelle Siekman schoot
met zijn tweede van de dag het kwartet
treffers vol: een juweel van een goal,
HOC: Ritsema; Westera (80. De Poel),
want al stiftend verschalkte hij op zijn
Spijker, Peter Fokke (70. Kimmel)
Dennis Bergkamps de Ter Apeler goalie. en Robin van der Laan; Wiggers (70.
Middeljans), Beek, Hiemstra (80.
Trainer Bas Nibbelke van HOC: “We
Enting) en Van Bergen; Siekman en
speelden verre van goed, maar waren
Frank Fokke (80. Monteban). (Week in
wél beter. In de eerste helft zeventig
Week uit / Gerry Grave)

Nieuw-Buinen
24-3-2022
19:30 Nieuw Buinen 2
CEC 2
			
26-3-2022
08:30 Nieuw Buinen MO8-1
SPW JO8-2
09:30 Nieuw Buinen JO9-1
BNC JO9-1
10:00 Nieuw Buinen JO13-1
Ter Apel ‘96 FC JO13-1
10:00 Nieuw Buinen MO17-2
De Treffer ‘16 MO17-1
11:30 Nieuw Buinen MO15-1
Sweel MO15-1
11:40 Nieuw Buinen JO11-1
Drenthina JO11-3JM
14:30 Nieuw Buinen VR1
LTC VR1
09:30 MOVV MO17-1
Nieuw Buinen MO17-1
10:30 Mussel JO15-1
Nieuw Buinen JO15-1
11:00 SJO Pekela 2000 JO10-1JM Nieuw Buinen JO10-1
11:00 Asser Boys MO13-2
Nieuw Buinen MO13-1
13:30 FC Zuidlaren JO12-4
Nieuw Buinen JO12-1
			
27-3-2022
10:00 Protos 2
Nieuw Buinen 2
14:00 Nieuw Buinen 1
WKE ‘16 1

Overige voetbaluitslagen
in de regio
Valthermond
SPW
Gasselternijveen
Buinen
Zandpol

ASVB
Gieten
EHS’85
Zwartemeerse Boys
Valther Boys

Uitslagen donderdag 17 maart
Sleen
Gasselternijveen
Schoonebeek
Buinen

2-1
0-0
0-4
2-3
1-7

1-2
2-1

G.V. Weerdinge turnde
na twee jaar weer een
turnwedstrijd

HOC
Donderdag 24 maart		
19.30 HOC 2
Ruinerwold 2
19.30 Sellingen 1
HOC 1
		
Zaterdag 26 maart		
8.45 SJO Pekela 2000 JO12-1JM HOC JO12-1JM
9.00 HOC JO10-1
Valthermond JO10-1
9.00 Musselkanaal JO15-2
St HOC/Valtherb. JO15-1
9.00 Staphorst JO17-2
HOC JO17-2
9.30 HOC JO11-1
SJO Fc Meerdijk JO11-1
10.00 Fc Klazienaveen JO9-2
HOC JO9-1
10.30 Drenthina JO8-2
HOC JO8-1
10.30 Stadskanaal JO11-2
HOC JO11-2
11.45 Hoogezand JO17-2
HOC JO17-1
12.00 St HOC/ Valtherb. JO13-1 SVBC JO13-1JM
13.00 ST VAKO/ Tynaarlo Vr2
St HOC/ Valtherm. Vr1
14.30 St HOC/ Valthermond Vr2 SVBO Vr1
14.30 Raptim Vr1
St HOC/ Valtherm. Vr3
		
Zondag 27 maart		
10.00 Weiteveense Boys 2
HOC 2
10.00 DVC’59 2
St HOC/ Valtherboys 3
10.00 st HOC/ Valtherboys 5
Weiteveense Boys 3
10.00 Vios(O) 3
St HOC/ Valtherboys 6
14.00 Dalen 5
St HOC/ Valtherboys 7
14.00 Westerwolde 1
HOC 1

Het wedstrijd systeem is inmiddels veranderd, waardoor
er nu ook deelname in teams mogelijk is.
ingezonden door Dianne de Rijk-Nieborg uit Exloo

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

Uitslag wedstrijd in Beilen
Team E : Naomi, Lana, Isa in mix met tpd 1e plaats! Team
F : Nina Britte Robin en Nienke G 3e plaats! Team niveau 5:
Danée, Emma - Sophie, Lilly Ruby en Lieke 2e plaats!
Vorige week turnden team H en niveau 6 hun eerste wedstrijd
in Meppel
Team H: Jolijn, Lise Ninthe en Zoe werden 4e. Team 6: Mila,
Yiskah, Lynn, Milou, Jade, Tess 4e. Jolijn Bouwhuis pakte de
1ste plaats all round!! (Foto ©Dianne de Rijk-Nieborg)
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Meta Koerts uit Exloo 35 jaar leidster bij de 4 goals van Hendrik Gustin
gymnastiekafdeling van Harebo in Borger Borger maatje te groot voor Tiendeveen

Meta Koerts uit Exloo werd op donderdag 17 maart jl. door het bestuur van Harebo
in Borger, de sportvereniging voor (ex)hartpatiënten, in het zonnetje gezet. Niet
zomaar, want Meta Koerts is maar liefst 35 jaar achtereen gymnastiekleidster bij de
sportvereniging. Een hele tijd en dus besloot het bestuur hiertoe over te gaan en werd
het een gezellige middag in de Borgerder sporthal De Koel.

Borger deed afgelopen zaterdag wat het moest doen: winnen van hekkensluiter
Tiendeveen. Na een 3-0 ruststand werd het uiteindelijk 7-0 voor de thuisploeg.
De doelpunten kwamen van Hendrik Gustin
(4x), Gijs Roda (2x) en Benjamin Mazeau.
De komende week wacht voor Borger het
serieuzere werk met uitduels tegen DKB

(zaterdag), HS’88 (woensdag, op zaterdag
gevolgd door het thuisduel tegen koploper
WVV.

GKC met 4-0 nederlaag terug naar Gasselte

Periodekampioen Buinerveen blijft
winnen

Alle leden waren erbij aanwezig en zagen toe
hoe ze door voorzitter Eppo ter Veen in het
zonnetje werd gezet. Ze kreeg tal van cadeaus
en kwam op de foto. Mevrouw Koerts is
bescheiden en nuchter, maar toonde zich blij
met de aandacht. Ze vertelde dat ze het altijd
prachtig heeft gevonden en nog niet van plan
is om te stoppen. “Ik ben er van begin af aan
bij en heb al die jaren ontzettend genoten.
Het is prachtig om gymnastieklessen te geven

en ik vind het zo mooi dat anderen er zoveel
baat bij hebben.”
Zowel Eppo ter Veen, de rest van het bestuur
en de overige leden (26 in totaal) zijn vol lof
over de mens Meta Koerts: “Ze is de enige
die nog altijd aan Harebo is verbonden.
We waarderen haar manier van lesgeven en
hopen hier nog jaren van te mogen genieten.”
Buinerveen blijft aan de winnende hand; afgelopen zondag werd op eigen veld met
(Week in Week uit / Gerry Grave)
4-0 van GKC gewonnen. Het betekende de vierde overwinning op rij. Na het winnen
van de periodetitel blijft het dus erg goed gaan en is het verschil met achtervolger
SVBC inmiddels zes punten.

Jan Ketelaar gaf lezing voor
PCOB-afdeling Odoorn en omstreken in
2e Exloërmond

Het was echter even wennen tot de wedstrijd
op gang kwam; Buinerveen was in de
beginfase duidelijk zoekende naar het ritme
en GKC kreeg af en toe de ruimte iets uit
te richten, maar er gebeurde eigenlijk niets.
Pas na een half uur wél: na een pass van
David Karabed was Jeffrey Potze er als de
kippen bij om de 1-0 aan te tekenen. Nog
geen twee minuten later kreeg Buinerveen
een strafschop die door Joeri Westerhof werd
gemist. De Gasselter goalie Peter de Vries
werd door zijn teamgenoten enorm bedankt
als in ‘penaltykiller’ en het vertrouwen groeide
bij de sluitpost.
Na de thee moest hij echter wél drie keer
‘vissen’. Vrij vlot na de aftrap voor de
tweede helft al: Thom Martens verdubbelde
de voorsprong van de thuisploeg en vier
minuten erna was het clubtopscorer David

Op donderdag 17 maart jl. gaf Jan Ketelaar een lezing in het gebouw De Herberg
achter de Protestantse kerk aan het Zuiderdiep 150 in 2e Exloërmond.
Het is een van de activiteiten die door de
PCOB-afdeling Odoorn en omstreken wordt
georganiseerd. Men is blij dat er weer het
nodige is toegestaan en op de lezing kwamen
dan ook aardig wat mensen af: twintig in
totaal. Ketelaar is hobbyjager en in die
functie lid van de Wild Beheer Eenheid De
Drie Marken, eigenlijk een jagersvereniging.
Hij is gepassioneerd verteller over zijn
hobby als wildbeheerder en vertelde over
wat hij in dat kader doet: het houden van
toezicht in het veld, het jaarlijks organiseren
van drie faunatellingen, het rapporteren
van uitgevoerde beheermaatregelen aan

de Faunabeheereenheid, de organisatie
van bestrijding van wildschade, het geven
van voorlichting over jacht, beheer en
schadebestrijding en zo meer. Wat veel
mensen niet wisten is het feit dat jagers
vooral jagen om de leefwereld van dieren
te beheren en dus niet om dieren voor hun
plezier te doden. En dus volgden er ‘oh’s en
ah’s’. De aanwezigen gaven aan het een erg
leuke, informatieve middag te vinden. Het
gold ook voor de spreker zelf. Naast de lezing
was er ook tijd voor een gebed en een kop
koffie of thee met iets lekkers. (Week in Week
uit / Gerry Grave)

Karabed die het noodlot over GKC eigenlijk
al velde. Invaller Ate de Vries, die eigenlijk
zelden scoort, zorgde voor de vierde treffer
van Buinerveense makelij.
Buinerveen-GKC 4-0
32. Potze 1-0, 49. Martens 2-0, 53. Karabed
3-0, 90. Ate de Vries 4-0. Toeschouwers: 125.
Buinerveen: Wijbenga; Schipper, Keur,
Erdmann en Kwasiba; Martens (60. Van
Houten), Westerhof, Feiken en Potze (75.
Ate de Vries); Timmermans (75. Strijker) en
Karabed (80. Nieuwenweg). GKC: Peter de
Vries; Van het Hof, Van der Werf, Lahuis
en Sander Niemeijer; Van der Helm, Pit,
Lubbers (46. Pepping) en Zondag; Schuiling
(75. Thijmen Niemeijer) en Korthuis. (Week in
Week uit / Gerry Grave)
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Moestuin Borger, het tweede jaar
‘Biologisch verbouwen voor de minima’!
Vorig jaar zijn zes vrijwilligers begonnen aan het biologisch verbouwen van gewassen.
Een jaar van uitproberen en ontdekken. Een jaar met een fantastische opbrengst,
die ten goede is gekomen aan de afnemers van de Voedselbank Zuid-Oost Drenthe
afdeling Borger-Odoorn.
Op dit moment is het moestuinseizoen
weer begonnen. De tuin is gefreesd en zelfs
de eerste zaden zitten in de grond. Dit jaar
wordt de tuin uitgebreid, zodat er meer
aardappelen verbouwd kunnen worden.
Inmiddels zijn er zeven vrijwilligers actief.
Deze zeven vrijwilligers zijn de afgelopen
weken druk bezig op de tuin, gevestigd
achter de Huneborg, onderdeel van Cosis,
Buinerstraat 12.
Net zo als vorige jaar reiken verschillende
ondernemers ons de helpende hand toe,
zodat de vrijwilligers kunnen verbouwen voor
de minima in de gemeente Borger-Odoorn.
Ook dit jaar is Marc Haan van de Ieme
natuurvoeding in Borger ons tegemoet
gekomen in de kosten voor het aanschaffen
van de zaden. Voor het kweken van aardbeien
gaan de vrijwilligers bakken maken van
pellets. Deze pellets werden gedoneerd door
Egberts Fietsen te Borger. Om deze bakken
in elkaar te schroeven, kunnen schroeven
niet ontbreken. Hubo te Borger gaf ons een
mooie korting op de aanschaf hiervan. De
Lionsclub Borger-Odoorn heeft ons een
eenmalige stimuleringsbijdrage geschonken.
Wij willen alle ondernemers en de Lionsclub
Borger-Odoorn bedanken voor hun
medewerking en financiële tegemoetkoming!
Hierdoor is het voor ons, ook dit jaar,

haalbaar om groenten te verbouwen voor de
minima uit de gemeente Borger-Odoorn.
Vrijwilligers gezocht!
Vind jij het leuk om in de moestuin te
werken? Extra handen maken licht werk!
Neem dan contact op met Welzijnsorganisatie
Andes via 0591 - 58 55 54 of info@
andesborgerodoorn.nl. Je kunt dan vragen
naar Renee Schnakenberg. Je komt te
werken in een team met zeven enthousiaste
vrijwilligers en cliënten van Cosis.
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GRATIS NAAR DE
MUZIEKFEESTEN
IN ONSTWEDDE
VRIJDAG 13 MEI 2022

AANVANG: 20.00 UUR

Het Grote Tentfeest
QMUSIC THE PARTY
Overdekte MuziekArena op het evenemententerrein aan de
Wessinghuizerweg in Onstwedde. MuziekArena open om 19.00 uur

ZATERDAG 14 MEI 2022

MOOI WARK

AANVANG: 20.00 UUR

LIVE IN CONCERT!
Overdekte MuziekArena op het
evenemententerrein aan de
Wessinghuizerweg in Onstwedde.
MuziekArena open om 19.00 uur

GA VOOR GRATIS E-TICKETS NAAR:

WWW.NAARONSTWEDDE.NL
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“Het is mooi geweest bij de gemeente Aa en Hunze”

Jacob Haandrikman uit Gieterveen met
pensioen

Jacob Haandrikman uit Gieterveen is met pensioen. Bijna 25 jaar lang was hij in
dienst van de gemeente Aa en Hunze. Hij voerde er heel wat werkzaamheden uit,
altijd met heel veel plezier en met een enorme dosis inzet. Het is Haandrikman ook
ten voeten uit: een bezige bij ook die na zijn pensioen niet stil wil en kan zitten.
Dat hoeft ook niet, want met zijn eigen
landbouwbedrijfje, zijn beheeractiviteiten
bij Manege Oostermoer in Gieterveen
en ÁMOI, het eet- en drinkcafé in
Gieterveen dat hij samen met zijn zoon en
schoondochter runt, is er nog genoeg te
doen. “En dan ben ik ook nog eens opa van
zes kleinkinderen. Nee, ik hoef me echt niet
te vervelen”, sprak Haandrikman afgelopen
zondag bij het gemeentehuis in Gieten, de
plek waar hij zo vaak is geweest.
Hij werd er in 1998, meteen na de
gemeentelijke herindeling algemeen

medewerker en zorgde voor onder meer
de bebording bij evenementen, was
marktmeester op drie weekmarkten, voerde
controles op braderieën en zomermarkten
uit en zo meer. “Het leukste waren wel de
vele contacten met de mensen.” Het is hem
op het lijf geschreven en als straks het door
hem opgerichte BonnyFest weer plaatsvindt
is hij van ’s morgens tot ’s avond op het
festivalterrein te vinden. “Ik heb er heel veel
zin in. Iedereen bedankt voor al die mooie
jaren bij de gemeente.” (Week in Week uit /
Gerry Grave)

obs de Meander in Borger haalt zingend
geld op voor de kinderen in Oekraïne
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Martin Nanninga uit
Gasselternijveenschemond haalde bus
vol Oekraïense vluchtelingen op

Vanwege de oorlog in Oekraïne besloot Martin Nanninga (foto) uit
Gasselternijveenschemond een initiatief te starten: hij wilde zoveel mogelijk
vluchtelingen met een grote bus ophalen en dat is gelukt. Dat gebeurde op maandag
14 maart jl. Twee dagen later was iedereen in Nederland. 37 mensen gingen mee en
zijn inmiddels in zeventien gastgezinnen opgevangen.
Het begon allemaal met een artikel in het
Nederlands Dagblad. Nanninga stond
met een artikel over zijn initiatief op de
voorpagina. Het bracht heel veel teweeg
en steeds meer mensen benaderden hem
als in ‘dat willen wij ook’. Al snel kreeg hij
een lijst van gastgezinnen die Oekraïners
zouden willen opnemen. Daarna belde RTV
Noord hem of hij met een Nederlandse
vrouw die vlak bij de Oekraïens-Hongaarse
grens in Hongarije woont in gesprek
wilde gaan. Nanninga bedacht zich niet
en deed dat. De situatie werd uitgelegd en
van het een kwam het ander: de inwoner
van Gasselternijveenschemond besloot
een touringcar van Drenthe Tours naar
Hongarije te laten rijden om zo maar liefst
37 mensen op te halen. “Het begon met een
paar mensen, maar er kwamen steeds meer
bij. Erg schrijnend allemaal. Toen we op de
afgesproken plek waren was er niemand.
Ik begrijp dat want mensen die in paniek

zijn doen er alles aan zo snel mogelijk weg
te komen. Vervolgens gingen we met de
grote, lege bus naar het centrumplein van
het Hongaarse Boedapest waar duizenden
vluchtelingen stonden. Het doet me nog
steeds pijn dat ik meer mensen moest
achterlaten dan ik kon meenemen, maar de
mensen die mee naar Nederland gingen zijn
in veiligheid gebracht en ik ben daar zó blij
om.”
De vluchtelingen verblijven meestal in
tweetallen bij gezinnen die globaal tussen
Grolloo en Valthermond woonachtig zijn.
Één echtpaar verblijft in Emmeloord. Van
tevoren kon een lijst worden ingevuld met
de hoeveelheid vluchtelingen die men zou
kunnen opnemen. “Ik wil iedereen die dit
heeft mogelijk gemaakt bedanken. Alle
mensen uit mijn netwerk die de busreis
mogelijk hebben gemaakt bijvoorbeeld.”
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Geslaagd Kunst- en Creativiteitsweekend
in Drouwener dorpshuis

De hele wereld weet het, de hele wereld ziet het. Oorlog in Oekraïne. Het is
verschrikkelijk. Hoe erg het ook is, de oorlog leeft bij kinderen. Ze praten erover, zien
beelden voorbijkomen op het (Jeugd)journaal, lezen berichten op social media etc. In
het hele land worden initiatieven genomen om Oekraïne te helpen. Ook de kinderen
willen iets doen. Jiska Noortman en Hubert-Jan Horrocks, hebben daarom de actie
‘Wij Staan Hier Sterk” op touw gezet. Een actie waarbij met een lied aandacht wordt
gevraagd voor het zinloze van deze oorlog en waarmee geld wordt ingezameld voor
Giro555.
Het lied “Wij Staan Hier Sterk”, op de
melodie van “We Are The World “, is
door vele basisscholen gezongen op het
schoolplein op woensdag 16 maart om 11.55
uur. Het tijdstip, 11.55 uur, geeft de ernst van
de situatie in Oekraïne aan.
Muziek verbindt en gaat alle landsgrenzen
over. Wij vonden dit zo'n mooi initiatief en
de kinderen wilden graag iets doen voor de
kinderen/mensen in de Oekraïne dat we
dit lied zijn gaan zingen op het schoolplein
samen met de Montessorischool. De kinderen geld in te zamelen. Gezamenlijk komen we
kwamen in blauwe en gele kleding. Ook
op een prachtig bedrag van €1437,07 dat we
hebben ze thuis allerlei ideeën bedacht om
zullen overmaken naar giro 555.

In het Meester Hekmanhoes in Drouwen vond afgelopen weekend het Kunst- en
Creativiteitsweekend plaats. Het weekend was door Vrouwen van Nu, afdeling
Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen georganiseerd. Een groot aantal mensen, die
zowel op zaterdag als zondag een bezoekje konden brengen, kwamen langs om de
diverse tentoongestelde kunstwerken te aanschouwen.
Burgemeester Jan Seton van de gemeente
Borger-Odoorn verrichtte zaterdagochtend
de opening van het weekend en was blij
verheugd weer eens ‘iets te kunnen openen’.
Hij wenste iedereen veel succes en plezier en
nam zelf uiteraard ook een kijkje. Aan zijn
reacties te merken was hij vol lof over de
creativiteit van de kunstenaars en de manier
waarop het Kunst- en Creativiteitsweekend is
georganiseerd.
De kunstwerken zijn door kunstenaars
uit de drie dorpen gemaakt en ze waren
allen aanwezig om de bezoekers over hun
kunstwerken te vertellen, hun vragen te

beantwoorden en zo meer. Er was veel
animo voor het tentoongestelde waarin
overigens erg veel variëteit zat: schilder- en
beeldhouwkunst, fotografie, quilten en onder
meer houtbewerken.
Naast het kunstgedeelte was er ook plaats
voor creativiteit. Zo werden kinderen
geschminkt, waren er kniepertjes te koop en
kinderen konden tevens een 3D-schilderij
van natuurelementen maken. Grada Engels
uit Drouwen is een van de kunstenaars die
tijdens het weekend acte de presence gaf. Ze
sprak van zeer geslaagde twee dagen. (Week in
Week uit / Gerry Grave)
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Kiezers bedankt!
Het waren weken met veel gesprekken met inwoners, het maken van filmpjes, het
voeren van debatten en het uitdelen van flyers. Het waren weken met heel veel appjes,
telefoontjes en e-mails. Het waren campagneweken waarin ik leefde van dag naar
dag. En dan is er die verkiezingsdag waarop je mag stemmen en het lange wachten
begint. Ik kan u bekennen dat ik zenuwachtiger was dan verwacht. Voor het eerst als
lijsttrekker is het toch anders dan andere jaren.

Dinsdag 22 maart 2022

Coop supermarkt Odoorn en Scouting
Hunze Hikers uit Exloo deden mee aan de
Landelijke Opschoondag

Maar gelukkig behouden wij onze zetels.
Natuurlijk hoopten we op meer maar ik ben
dankbaar voor alle stemmen die we hebben
gekregen. Ik wil daarvoor onze kiezers heel
hartelijk bedanken!
Daarnaast wil ik al onze leden en kandidaten
bedanken voor hun inzet de afgelopen tijd.
U weet dit misschien niet maar verkiezingen
voor de gemeenteraad beginnen voor
ons bijna een jaar van tevoren. Er moet
een programma worden geschreven, een
kandidatenlijst worden samengesteld,
ledenvergaderingen georganiseerd en een
campagnestrategie bedacht. En dat allemaal
door vrijwilligers die een hart hebben voor
de lokale democratie en Borger-Odoorn nog
beter willen maken.
Ik vind het jammer dat er veel mensen thuis
bleven en niet stemden. Frits Bolkestein
noemde dit altijd de tevreden inwoners. Ik
weet niet of dit de reden was dat velen thuis
bleven. Er zijn ook analyses dat velen niet
wisten waarop ze moesten stemmen of geen
interesse hebben in de lokale politiek. Of dat
de oorlog in Oekraïne zoveel aandacht vroeg
dat de verkiezingen erbij inschoten. Ik weet
niet wat waar is. Ik weet wel dat wij ons best
gaan doen om de komende vier jaar u zo
goed mogelijk te informeren over onze rol
in de raad en onze ideeën voor de gemeente.
Ook de komende jaren zullen we open staan
voor uw ideeën, vragen en problemen. Als we
onze gemeente beter willen maken hebben
we u als inwoner daarbij nodig.

Al enkele jaren vindt de Landelijke Opschoondag van Supporter van Schoon plaats.
Ook in Borger-Odoorn. Tijdens de dag maken mensen onder meer buurten schoon,
maar ook pleinen en zo meer.

U kunt het werk van onze fractie volgen
op https://borgerodoorn.vvd.nl. We gaan
voor al die kiezers die op ons stemden, maar
ook voor hen die niet op ons stemden, onze
stinkende best doen. Borger-Odoorn blijft
goed, wordt beter.
Kiezers bedankt!
Janny Hofsteenge
Lijsttrekker VVD Borger-Odoorn.

Zo maakten de medewerkers van Coop
supermarkt Odoorn een aantal invalswegen
van en naar Odoorn zwerfafvalvrij. Ook de
Hunze Hikers uit Exloo deed mee (foto) en
ruimde allerlei afval langs het fietspad tussen
Exloo en Valthe op.

en er is een prima samenwerking met de
buurdorpen Exloo en Klijndijk. Eigenaar
Jeroen Schippers van de supermarkt: “Het
is echt iets voor de bevolking en wij helpen
graag mee om alles netjes te houden. Dat
doen we elk jaar en ook dit jaar deden we
het weer met heel veel plezier.” Het bestuur
Ooit lag het initiatief van de Landelijke
van Scouting Hunze Hikers kijkt ook op een
Opschoondag in Odoorn bij de supermarkt,
prima verlopen dag terug. “We deden het
maar tegenwoordig is dat niet meer zo;
graag en hopen dat het netjes blijft.” (Week in
Dorpsbelangen Odoorn heeft nu het initiatief Week uit / Gerry Grave)

Internationaal Accordeonfestival in
Stadskanaal

Zwerfafvaltraining Run4Fun Borger/Exloo
op Landelijke Opschoondag levert 10 kilo
afval op

In theater Geert Teis in Stadskanaal vindt op zondag 15 mei 2022 de negende
editie plaats van het jaarlijks Internationaal Accordeonfestival. Dit is één van de
weinige en unieke accordeonfestivals in Nederland waar u top accordeonisten kunt
bewonderen. Op het podium klinkt een mix van onder meer easy listening, klassiek,
jazz, Amsterdams repertoire, musette wals en virtuoso entertainment, gebracht door
professionele musici uit binnen- en buitenland.

Hardloopvereniging Run4Fun uit Borger/Exloo heeft haar benen ingezet op de
Landelijke Opschoondag van 19 maart en 10 kilo zwerfafval uit haar loopgebied
opgehaald. Via de website van ‘Nederland Schoon’ waren routes geclaimd die
systematisch zijn uitgekamd op zoek naar afval dat we liever niet zien het mooie
loopgebied.
De training begon, zoals elke zaterdag om
8.30 bij de boshut tussen Borger en Exloo,
waarna de groep werd verdeeld in 3 groepjes
die elk ongeveer 4km naar een startpunt
van de schoonmaakroute in het bos renden.
Vanaf het startpunt werd er terug gewandeld
met prikstokken en afvalzakken, al speurende
naar afval.

Verbazingwekkend wat je dan tegenkomt,
aldus Hanny Luinge. “Naast behoorlijk wat
plastic zelfs een complete koffiekan! Wie
laat nou zoiets achter, vraag je je dan af ”.
Gelukkig is het bos over het algemeen toch
goed schoon, en nemen de meeste mensen
hun rotzooi mee. Voor meer informatie:
Yvonne Kooi, 06 – 41 48 27 35.

De organisatoren Jac & Jeanne Puts
hebben m.m.v. de Stichting Internationaal
Accordeonfestival geweldige accordeonisten
naar het festival gehaald, zoals:
- Dantong Wang (China 2001 – jazz,
entertainment en winnaar van diverse
internationale wedstrijden)
- Mathias Rugsveen (Noorwegen
2003 – klassiek en entertainment, winnaar
Coupe Mondiale 2021 München)
En uit Nederland komen:
- Jean Louis van Dam (bekend van o.a. de
Oase bar, Amsterdams repertoire, rumba,
tango, Engelse wals en meer)
- Maaike Bosscher harpiste in een duo met
accordeonist Gertie Bruin (mix van
klassiek en bekende melodieën)
- Jan Timmer (jong Nederlands talent)
Deze line-up van top musici staat garant voor
een fantastisch en gevarieerd programma,

met ritmische begeleiding door het combo
van Bert van Erk (contrabas) en Rene van
Astenrode (drums / vibrafoon).
Vóór aanvang van het festival en in de pauze
is het in de foyer gezellig om rond te kijken
bij de opgestelde muziekstands. Onder
voorbehoud is er een presentatie van Hohner
accordeons.
Het theater gaat open om 12.00 uur, in de
gezellige foyer kunt u meteen terecht voor
een hapje en drankje. De theaterzaal gaat
om 13.15 uur open. Het programma is van
13.30 uur tot 17.00 uur met één pauze van
30 minuten. Tickets bestellen: via www.
accordeonfestival.nl of via de mail info@
accordeonfestival.nl of bel naar 06-83014316.
Voor meer informatie over de artiesten
bezoek de website: www.accordeonfestival.nl
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Openbaar onderwijs in Valthermond en 2e Exloërmond
Van 21 maart tot 25 maart is de Week van het Openbaar Onderwijs! Wat maakt het
openbaar onderwijs rijk en speciaal? Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting!
Iedereen is evenveel waard en heeft gelijke kansen. Hierbij passen de kernwaarden
van OPO Borger-Odoorn: Respect, eigenwaarde, ontwikkeling, samen en veiligheid!
Ongeacht religie, cultuur, onderwijsbehoeften, talent, geaardheid of wat dan ook.
Het openbaar onderwijs zet zich in voor een
optimale ontwikkeling van ieder kind!
· Door ieder kind te zien!
· Door aan te sluiten bij de behoeften van
ieder kind!
· Door optimale inzet op groei en
ontwikkeling!
· Door de schouders eronder te zetten,
successen te vieren en het goede
voorbeeld te geven!
· Door samen te werken met ouders en
externe partners, met als doel blije
kinderen en eruit halen wat erin zit!
· Door kinderen zichzelf, elkaar en hun
omgeving te leren zien en waarderen!

maakt dat we een rijk aanbod bieden. Dit
geldt voor de kinderen vanaf de voorschool
tot einde groep 8.

We streven naar onderwijs waarbij onze
kinderen klaar zijn voor het voortgezet
onderwijs en de maatschappij waarin ze
verder gaan. Dit betekent dat er kwalitatief
onderwijs wordt geboden in de basisvakken,
met aandacht voor de persoonsvorming,
sociaal emotionele ontwikkeling, omgaan met
elkaar, ervaringen aanbieden op gebieden
als koken, wetenschap en techniek, sport en
bewegen, muziek, kunst en cultuur, natuur en
milieu, burgerschap en nog vele andere zaken. we de week af op vrijdag 25 maart om
11.30 uur, met een muzikaal intermezzo.
Op obs De Aanloop en obs De Westhoek
Ouderbetrokkenheid vinden we van groot
Ouders, opa’s en oma’s, buren en iedereen die
leren de kinderen de basiswaarden van onze
belang. De lijnen zijn kort. We volgen
interesse heeft of graag een kijkje wil komen
maatschappij. Ze leren zichzelf kennen,
ieder kind in zijn of haar ontwikkeling
nemen en wellicht wil meedoen, is welkom!
zichzelf waarderen, samen te werken en
en betrekken ouders daarbij. Ouders
We gaan samen iets prachtigs neerzetten!
ontwikkelen vaardigheden die ze in kunnen
ontvangen een twee wekelijkse nieuwsbrief
zetten om optimaal te functioneren. Kortom: met informatie over de school en vanuit de
Ze worden voorbereid op de samenleving
leerkrachten alle klasinformatie. Wij ervaren
waarin ze na de basisschooltijd verder gaan!
dat de goede samenwerking, ook met externe
partijen en daarbij het goede voorbeeld
Deze voorbereiding begint al op de
geven, zorgt voor een veilig klimaat op de
voorschool. OPO Borger Odoorn werkt in de scholen.
Monden samen met kinderopvangorganisatie
Het Online Pokertoernooi voor de Sport
Kei Kidz uit Borger. Op beide locaties
In de week van het openbaar onderwijs
is een landelijke initiatief waar iedereen
verzorgen zij peuteropvang in de vorm
willen we dit laten zien en vieren! Op obs
(18+) aan mee kan doen en gratis
van een voorschool. De pedagogisch
De Westhoek in 2e Exloërmond houden
kans maakt om tot €5.000,- te winnen
medewerkers en de leerkrachten van groep
we een open ochtend op de school. Ouders
voor zichzelf en zijn/haar favoriete
1 en 2 werken samen aan een vloeiende
en belangstellenden kunnen maandag 21
sportvereniging.
overgang. Door spel, ervaren, doen en
maart van 9.00 u tot 10.00 u een kijkje
ontdekken leren jonge kinderen. Wij hebben komen nemen in de klassen. Mocht dit niet
daar de faciliteiten, de ruimten en de
lukken, kunt u altijd contact opnemen met de Op woensdag 9 maart werd de eerste
voorronde van het Online Pokertoernooi
groepsgroottes voor. Het feit dat we kleine
schoolleider om een afspraak te maken.
voor de Sport gespeeld. In totaal schreven
groepen leerlingen hebben, ogen en handen
ruim 200 deelnemers zich in, waaronder Bert
voor alle leerlingen, kennis en expertise,
Op obs De Aanloop in Valthermond sluiten
Kuipers uit Odoorn. Hij koos ervoor om mee

Wilt u komen kijken op een van onze scholen
of heeft u vragen? Neem gerust contact op
met de schoolleider Henriët Kamies. U kunt
mailen naar: h.kamies@opoborger-odoorn.nl
of bellen op 06 33 87 30 70.

Bert Kuipers uit Odoorn haalt finale voor VV HOC

vv HOC maakt kans op hoofdprijs in
finale online pokertoernooi

te spelen voor VV HOC, waardoor de club
kans maakt op een mooi geldbedrag.
Hij streed, vanuit huis op zijn mobiel, om in
de voorronde bij de beste 10% te eindigen
voor een plek in de finale. Dit lukt hem
en zodoende is hij gekwalificeerd voor
de eindstrijd. De finale wordt op zondag
27 maart om 19.00 uur gespeeld en live
uitgezonden via onkpoker.nl/live. We wensen
Bert alvast veel geluk!

