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Midden in de Samenleving!

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

Borger buigt zich over het
voorontwerpbestemmingsplan
De inwoners van Borger konden zich woensdag in de Willibrordkerk buigen over het
voorontwerpbestemmingsplan van hun woonplaats. In totaal mocht de gemeente
tachtig aanwezigen verwelkomen. De gemeente Borger-Odoorn heeft voor het dorp
een geactualiseerd voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. De afgelopen periode is
hard gewerkt aan de totstandkoming van het plan welke vorige week voor de inwoners
ter inzage lag tijdens een inloopbijeenkomst. Ook waren hier medewerkers van de
gemeente aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
Lees verder op pagina 15.

Tevens onthulling nieuwe naam fietspad

Het Onderduikershol in Valthe werd
officieel geopend

Avondvierdaagse Borger
zoekt vrijwilligers
Als u het leuk vindt om de volgende wandel4daagse
tot een succes te maken.... reageer dan nu!! De
avondvierdaagse 2022 editie gaat door en wel van 7 juni
t/m 10 juni. Dit is alleen mogelijk met zo veel mogelijk
vrijwilligers.
Lees verder op pagina 29.

Jannes Kolthof uit
Gieten benoemd tot erelid
van IJsvereniging
Gieten-Bonnen
Op donderdag 7 april jl. nam de 82-jarige Jannes Kolthof
uit Gieten afscheid van het bestuur van IJsvereniging
Gieten-Bonnen. Niet zomaar en niet na een heel korte
periode. Nee, Kolthof, die geboren en getogen in
Kostvlies is, was veertig jaar lid van het bestuur, kreeg
een heel mooi afscheid en werd tot erelid benoemd.
Lees verder op pagina 19.

Vier bedrijven gul voor
Volleybalclub Action in
Nieuw-Buinen

Vier bedrijven uit de regio hebben er voor gezorgd dat
heren 1 van Volleybalclub Action volledig in het nieuw
zijn gezet en op deze manier weer netjes voor de dag
kunnen komen tijdens de wedstrijden.
Lees verder op pagina 27.

Afgelopen zondag kwamen bijna honderd mensen naar het Onderduikershol in
Valthe. Aldaar werd het nog niet zo lang geleden gerenoveerd Onderduikershol
officieel geopend en werd de nieuwe naam van het fietspad onthuld. Ervoor was er
in het kader van de bevrijding van Valthe op 11 april 1945 tijd voor een herdenking.
Het Vier Mei Comité Valthe-Klijndijk zorgde er samen met Plaatselijk Belang Valthe
en Dorpsbelangen Klijndijk voor dat alles in goede banen werd geleid. In ‘Ons
Dorpshuis’ in Valthe kwam men eerst samen voor koffie en thee en een prestentatie
over het Onderduikershol zoals het er vroeger uitzag tot en met de renovatie. Bij het
Onderduikershol aangekomen hield Anita Mensing-Westerink, voorzitter van het Vier
Mei Comité Valthe-Klijndijk een inleidend verhaal waarna burgemeester Jan Seton een
toespraak hield. Daarna legde hij samen met wethouder Freek Buijtelaar een krans waarna
genodigden bloemen legden.
Men had ervoor gezorgd dat alles binnen een redelijk kort tijdsbestek kon plaatsvinden.
Zo werd de naam van het fietspad door kleinkinderen van Hendrik Westerink onthuld,
namelijk het H.R. Westerinkpad. De reden dat men voor deze naam koos ligt hem in het
feit dat Westerink in de oorlogsjaren daags over het zandpad fietste en de onderduikers
regelmatig van voedsel voorzag. Het Onderduikershol werd door Robert-Jan Roos en
Henk Helder van Plaatselijk Belang Valthe officieel geopend.
Lees verder op pagina 14.
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% Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875 ZG Exloo
I www.borger-odoorn.nl
E gemeente@borger-odoorn.nl
T 14 0591 (werkdagen 8.30-16.30 uur)
Calamiteitentelefoon buiten kantooruren:
06 53 72 94 53
@gemeenteBO

Hoofdstraat 50, Exloo
Openingstijden publieksbalie (op afspraak) *
Maandag 8.30-16.30 uur
Dinsdag
8.30-16.30 uur
Woensdag 8.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-16.30 en 17.00-19.00 uur
Vrijdag
8.30-12.00 uur
Een afspraak maakt u via
www.borger-odoorn.nl/afspraak of
telefoonnummer 14 0591.

% Afvalbrengpunt
Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

* Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) zijn het
gemeentehuis en het Afvalbrengpunt gesloten.
* Op maandag 18 april (tweede paasdag)
is het gemeentehuis gesloten
* Op donderdag 21 april is het afvalbrengpunt
gesloten.

Afval & oud papier
’ Op zaterdag 16 april wordt oud papier
opgehaald in Bronneger, Bronnegerveen,
Drouwen, Drouwenerveen, Exloo en
Klijndijk.
’ Deze week (11 – 15 april) wordt de
groene container geleegd.

% www.borger-odoorn.nl/afval

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

Vergaderingen
gemeenteraad
▶ Oriënterende raadsvergadering
donderdag 21 april, 19.00 uur,
gemeentehuis Exloo
▶ Meer informatie:
www.gemeenteraadborger-odoorn.nl.
Hebt u zelf geen internettoegang?
Dan kunt u bijvoorbeeld terecht in een
bibliotheek in de buurt.
▶ Kijk of luister mee via
www.gemeenteraadborger-odoorn.nl of
RTV Borger-Odoorn (kabel 107.5, ether
106.0)
▶ Inspreken? Neem contact op met de griffie
via griffie@borger-odoorn.nl of T 14 0591
% www.gemeenteraadborger-odoorn.nl

Jouw droomhuis in Borger?

www.borger-odoorn.nl/daalkampen

% www.borger-odoorn.nl

Met onderstaande adviezen kunt u besmetting voor uzelf en anderen zoveel mogelijk
voorkomen. En kunt u rekening houden met
mensen die zich nog zorgen maken om hun

Aan onderstaande verenigingen/instellingen is er onthefﬁng verleend van het
verbod afvalstoffen te verbranden
(voor het houden van een paasvuur).

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

Kerk Borger wordt basis van
Drents popmuziek-talent
Stichting The Bake Shop is de nieuwe
huurder van de Willibrordkerk in
Borger naast Vanslag. The Bake Shop
organiseert in de kerk popconcerten,
dance en urban avonden, workshops,
clinics en masterclasses voor jonge
Drentse popmuzikanten onder de naam
Podium34. Het gaat vooreerst om een
pilotjaar om te bezien of het nieuwe
aanbod in de kerk past.

The Bake Shop organiseert de meeste
activiteiten in de avonduren en gaat
samenwerken met andere instellingen
zoals het Esdalcollege. Vanuit de
talentontwikkeling van de stichting kwamen
onder meer de bands Orange Skyline
uit Zuidlaren en Blackbriar uit Assen,
countryzangeres Hannah Mae uit Emmen
en singer/songwriter TAMAR uit Tynaarlo
voort.

Op naar een multifunctionele en
toekomstbestendige sporthal De Koel!
Sport en bewegen is belangrijk voor een
goede gezondheid. Daarvoor zijn goede
sportaccommodaties nodig, zoals
gymzalen, sporthallen en sportzalen.
In onze gemeente staan verschillende
binnensportgebouwen die lang geleden
zijn gebouwd en inmiddels sterk zijn
verouderd. Ook veranderingen in het
beleid op het gemeentelijk vastgoed,
nieuwe normering en regelgeving,
het aantal leerlingen op scholen en
maatschappelijke ontwikkelingen,
maakte een nieuwe kijk op de
binnensport noodzakelijk.
Want welke beslissingen neem je
als er gebouwen zijn die vragen om
onderhoud, renovatie of misschien
zelfs nieuwbouw? Of als scholen en
verenigingen om meer beschikbare
uren vragen in de accommodaties? En
kunnen we alle wensen waarmaken?
Want al deze wensen kosten wel geld.
We namen alle vragen onder de loep en
keken naar de mogelijkheden om onze
binnensportlocaties geschikt te maken
voor de toekomst. Het werd duidelijk
dat we moeten investeren in verbetering
van de kwaliteit en de functionaliteit van
de accommodaties. Sporthal De Koel in
Borger kwam bovenaan de lijst te staan.
Dit heeft te maken met ruimtegebrek in
het huidige gebouw door de bezetting
door verenigingen en het groeiende
leerlingenaantal in Borger.
Wensen en knelpunten zijn bekend

Een nieuwe of verbouwde sporthal komt
er niet zomaar. Het is belangrijk om er
vooraf goed over na te denken. Welke
wensen hebben de gebruikers? Wat vinden
we als gemeente belangrijk? En welke
scenario’s zijn er dan te verzinnen?
We vinden het belangrijk om samen
met de gebruikers te kijken wat er nodig
is. De gebruikers kennen de sporthal

het beste. Zij weten welke knelpunten
De Koel kent en zien ook veel andere
sporthallen, waardoor ze weten hoe het
anders kan. Ook Dorpsbelangen Borger
vroegen we met ons mee te denken. In
de bijeenkomsten hebben we hen alle
ruimte gegeven om wensen en knelpunten
kenbaar te maken. Dit nemen we mee in
de afwegingen die gemaakt moeten worden
voor de nieuwe situatie.

- Dorpsbelang Klijndijk en Dorpsbelangen Odoorn, Middelweg te
Odoorn
- Plaatselijk Belang Valthe, achter het
dorpshuis aan de Langhietsweg
- Vereniging Dorpsbelangen Ees en
Eesergroen, Eeserstraat/Witkoelenweg te Eesergroen
- Boerschap Westdorp, Stroetendijk te
Westdorp
- Activiteitencommissie Exloo,
Buinerweg naast de oude waterzuiveringsinstallatie in Exloo
- Dorpsbelangen Drouwen/
Bronneger/Bronnegerveen,
Dorpsstraat 7 in Bronnegerveen
- Plaatselijk Belang Buinerveen/
Nieuw-Buinen West, Zuidelijke
Tweederdeweg in Nieuw-Buinen
- Rooms Katholieke Kerk Zandberg,
achter de kerk aan de Kerklaan 23 in
Zandberg
- Stichting Boerenrock, Verbindingsweg tussen Drouwenmond en
Drouwenerveen
- De heer Scheven, Valtherweg 37
in Exloo
- Vereniging Dorpsbelangen Buinen,
kruising Eilandenweg/Munkakkers
(zandweg)
- Buurtvereniging De Strengen,
Strengenweg te Borger, tussen nr 6 en 8.
Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om binnen 1 week na datum
van deze publicatie hun bezwaar mondeling of schriftelijk kenbaar te maken bij het
college van burgemeester en wethouders.

4 Scenario’s voor de toekomst

Sporten op de huidige locatie, gerenoveerd
of nieuwbouw. Of misschien op
een andere plek in het dorp. Er zijn
verschillende scenario’s mogelijk.
Met ieder z’n voors en tegens. Deze
scenario’s worden uitgewerkt, waarna één
voorkeursscenario over blijft. Het college
van burgemeester en wethouders maakt
daarover een advies voor de gemeenteraad.
De gemeenteraad praat hier dan over
verder en maakt een keuze. Het streven
is dat er vóór de zomer duidelijk is welke
kant het op gaat. Na een deﬁnitief besluit
over de locatie, kunnen we van start gaan
met de voorbereidingen voor een ontwerp.

%

’ Op zaterdag 16 april wordt het PMD-afval
ingezameld van de route van
maandag 18 april (tweede paasdag).

Paasvuren

%

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

Beperk de verspreiding van het coronavirus

%

% Gemeentehuis

%

Contact

%
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Gebiedsfonds Drentse
Monden van start
Initiatief voor de leefbaarheid?
Doe nu een aanvraag!
Op 16 maart is de stichting Gebiedsfonds Drentse Monden opgericht,
en is een eerste bestuur benoemd.
Daarmee is het gebiedsfonds na een
intensieve periode van voorbereiding
ofﬁcieel van start gegaan.
Geld voor leefbaarheid

Hoe ziet dat er dan uit?

Hoe de sporthal er straks uitziet, weten we
nu nog niet. Dat hangt af van de keuze die
de gemeenteraad maak. Zodra we weten
welk scenario dit wordt, kunnen we aan de
slag met een inrichtingplan. Natuurlijk is
het dan ook belangrijk om te weten hoe de
omwonenden en gebruikers dit voor zich
zien. Op dat moment komen we dus zeker
terug om weer in gesprek te gaan en samen
plannen te maken.
Wilt u nu nog iets aan ons meegeven?

Heeft u ideeën of suggesties als het gaat
om bijvoorbeeld de locatiekeuze van de
sporthal? U kunt het ons nog laten weten.
Dit kan door een e-mail te sturen naar
m.hoving@borger-odoorn.nl

De komende 10 jaar storten de rijksoverheid, de provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn zo’n 3 miljoen euro
in het fonds om lokale maatschappelijke
initiatieven te ondersteunen. Het fonds
moet een belangrijke bijdrage leveren aan
de leefbaarheid in het effectgebied van het
windpark in Borger-Odoorn.
Spelregels

Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden
werkt volgens spelregels die de afgelopen
periode zijn opgesteld door een bewonersadviesgroep, en die zijn vastgesteld
door de gemeenteraad. De spelregels
zorgen ervoor dat het geld in het gebiedsfonds de komende jaren zo goed mogelijk
terechtkomt.

Lees verder op pagina 4
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Bibliotheken Valthermond en Borger
verkopen boeken voor Oekraïne

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)
Eigenaar:
Harrie Meiringh
Uitgever:
Harrie Meiringh
Redactie:
- Harrie Meiringh
- Gerry Grave
- Miranda Wolters
- Martin Zaagman

Van 4 tot en met 16 april worden in de gemeente Borger-Odoorn bibliotheekboeken
voor Oekraïne verkocht. De bibliotheken in Valthermond en Borger doen eraan
mee en hebben in een week tijd al heel wat exemplaren verkocht: zowel boeken als
tijdschriften. De bibliotheken van Nieuw-Buinen en Odoorn doen er niet aan mee; er
geldt respectievelijk een verbouwing en verhuizing.
Normaal gesproken vindt de verkoop
in juni plaats, maar dit jaar dus eerder.
Frontofficemedewerker Gonny Otten (foto)
van de bibliotheek Borger: “Wij willen ook
graag een steentje bijdragen om geld in te
zamelen voor Oekraïne. Door de verkoop van
boeken hopen wij dit te kunnen realiseren.
Tot nu toe is er al heel veel verkocht. We
hadden drie grote bakken waarin ongeveer
tweehonderdvijftig exemplaren kunnen staan
opgesteld. Daarvan is er één leeg.

Dat ging dus best wel snel. We hopen dat u
deze week ook langskomt. Er zijn nog genoeg
boeken en tijdschriften.”
Ook in Valthermond is al veel verkocht. De
boeken en tijdschriften kosten € 1,- per stuk.
Voor acht exemplaren geldt een voordeel,
want daarvoor dient € 5,- worden betaald. De
opbrengst gaat naar Giro 555. (Week in Week
uit / Gerry Grave)

Na drie jaar weer ‘Haantie op een
Stokkie’ in Drouwen

0599 - 61 33 36
redactie@weekinweekuit.com
Verkoop advertenties & offertes:
- Mariska Teerling
- Louw Roukema
- John ten Hoff
- Marc Zegerius
Tel. 0599 - 62 04 97
mariska@weekinweekuit.com
Inleveradressen Advertenties:
Bruna Borger aan de Grote Brink
in Borger
Website
www.weekinweekuit.com
Advertenties digitaal:
info@weekinweekuit.com
Uiterste inlevertijden:
-OTO’tjes, IM voorpagina en
advertenties vrijdag 10.00 uur.
-familieberichten ma 10.00 uur.
Opmaak/Grafisch:
Studio Week in Week uit
0599 - 61 33 36
Gemeenteberichten: Bureau Grafique
Verspreiding:

Klachten Bezorging:
0591 - 677 520
Druk:
Hoekstra Krantendruk,
Emmeloord
© 2022 Week in Week uit
In alle advertenties: Prijswijzigingen
en typ-/zetfouten voorbehouden.

Na twee jaar geen ‘Haantie op een Stokkie’ in Drouwen kon het leuke evenement voor
kinderen afgelopen zaterdag weer plaatsvinden. Het wordt al meer dan vijftig jaar
in het dorp georganiseerd. Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen
organiseerde het traditionele gebeuren wederom in het Meester Hekman Hoes.
Wat is eigenlijk ‘Haantie op een Stokkie’? De
stokjes worden meestal met divers materiaal
versierd en diverse lekkernijen worden
eraan vastgemaakt. In Drouwen was dat
ook zo en bovenaan werd een broodhaantje
van de warme bakker geplaatst. Na afloop
kregen de kinderen de stokjes mee naar huis.
Tevens maakten de kinderen na afloop nog
een rondje door het dorp. De interesse was
enorm; maar liefst dertig kinderen deden

eraan mee. “Het was heel leuk, een heel
groot succes. Dit jaar was de entree gratis.
Daar kozen we bewust voor omdat de laatste
keer in 2019 was. Deze traditie moeten we
in het kader van Palmpasen in ere houden”,
sprak voorzitter Anton van der Laan van
Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en
Bronnegerveen. (Week in
Week uit / Gerry Grave)

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Het eerste stichtingsbestuur wordt gevormd door zeven inwoners die met elkaar
de elf kernen in het effectgebied van het
windpark vertegenwoordigen. Cor Kloen
uit Valthermond is onafhankelijk voorzitter. De zeven bestuursleden worden in hun
eigen kerngebied weer ondersteund door
een kerngroep. Deze kerngroepen vormen

samen een zo breed mogelijke afspiegeling
van de inwoners in het gebied.
Meer weten of een aanvraag indienen?
Kijk op www.gebiedsfonds.nu.

Tips van Smokey

%

OPGERUIMD
IS VEILIG

Gehele stremming Zuiderdiep Valthermond
(Drentse Mondenweg – Kavelingen)

Een (brand) veilige woning begint
met de grote schoonmaak!
Maak de rookmelders stofvrij.
Dan is er minder kans op
storingen en ongewenste
meldingen.

Zorg voor voldoende afstand
tussen warm wordende
apparaten en brandbare
goederen. Lampen, laptops
en andere warm wordende
apparaten moeten hun
warmte kwijt kunnen.

Verwijder het stof uit computers,
televisies, wasdroger en andere
elektrische apparaten. Een
combinatie van stof en warmte
kan brand veroorzaken.

Is de vluchtroute vrij van
obstakels? Deze kunnen een
vrije doorgang blokkeren.

Vanwege asfaltwerkzaamheden is het Zuiderdiep in Valthermond, tussen de
Drentse Mondenweg en de Kavelingen, enkele dagen niet of slechts gedeeltelijk
bereikbaar. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van aanwonenden en
bedrijven. Het werk wordt uitgevoerd in 2 fasen:
Fase 1: Kavelingenbrug tot en met de 12e Laan:
Werkzaamheden

Periode

Bereikbaarheid Zuiderdiep

Op hoogte brengen asfalt (frezen)

11 april 2022

Wegvak volledig afgesloten

Aanbrengen middengeleider

12 april 2022 – 24 april 2022

Beperkt verkeer mogelijk

Aanbrengen deklaag

25 april 2022

Wegvak volledig afgesloten

Fase 2: 12e Laan tot Drentse Mondenweg:

Zijn er meerdere vluchtroutes
aanwezig? Controleer of
ramen en deuren in de
vluchtroutes(s) makkelijk zijn
te openen.

Werkzaamheden

Periode

Bereikbaarheid Zuiderdiep

Op hoogte brengen asfalt (frezen)

26 april 2022

Wegvak volledig afgesloten

Aanbrengen middengeleider

28 april 2022 – 10 mei 2022

Beperkt verkeer mogelijk

Aanbrengen deklaag

11 mei 2022

Wegvak volledig afgesloten

Omleiding

Het verkeer wordt omgeleid via De Dreef.
Houdt u rekening met een extra reistijd
van ongeveer 5 minuten.

Kijk voor meer informatie op
www.brandveiligheidthuis.nl

U kunt instappen bij de eerste bushalte
ten westen van de Drentse Mondenweg,
Zuiderdiep 400 in Valthermond.
Vragen

Buslijn 74

De bus rijdt tot en met vrijdag 3 juni om
via het Zuiderdiep in 2e Exloërmond.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met
de uitvoerder van aannemer De Wilde,
de heer Erik Kuiper, T 06-53334439.

%

Gaan mijn buren
verbouwen?

Berichten over uw buurt
’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we officieel in ons elektronisch gemeenteblad.
Deze ‘berichten over uw buurt’ kunt u bekijken via www.borger-odoorn.nl/overuwbuurt.
’ Hieronder vindt u de titels van de berichten over uw buurt van vorige week.
Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen, ons elektronisch gemeenteblad is leidend.
’ Wilt u nieuwe berichten over uw buurt per e-mail ontvangen? Meld u dan aan
op www.overuwbuurt.overheid.nl.
’ Hebt u thuis geen internetverbinding en wilt u toch meer weten over een besluit? Bel ons dan via
telefoonnummer 14 0591. We kunnen u dan meer informatie geven of een afspraak maken om op het
gemeentehuis stukken in te zien.
’ Bent u het niet eens met een besluit? Kijk dan op www.borger-odoorn.nl/bezwaar.

WEEK 14

’ 08-04-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Exloërveen,
Exloërveen 13, het bouwen van een
woning na de sloop van oude
boerderij
’ 08-04-2022, Verleende
omgevingsvergunning: NieuwBuinen, Noorderdiep 101, het
bouwen van een overkapping,
spuitplaats en opslagloods
’ 08-04-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Exloo,
Hoofdstraat 63, het kappen van een
Beuk
’ 08-04-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Drouwenerveen, Hoofdstraat 40, het
vervangen van de bestaande
kozijnen en het vervangen van
deuren door kozijnen
’ 08-04-2022, Buinen, Beeksdijk,
melding Activiteitenbesluit
(geaccepteerd)
’ 07-04-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Borger, Weefklos 6,
het oprichten van een woning

% www.borger-odoorn.nl

’ 07-04-2022, Verkeersbesluit
aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Noorderdiep
348 te Valthermond
’ 07-04-2022, Borger,
De Drift 6,het organiseren van
activiteiten in het kader van het
75 jarig jubileum van SV Borger
(aanvraag)
’ 07-04-2022, Ees
Buinerweg 8a (Land van Bartje),
het organiseren van de mountainbiketocht Bartje 200 (aanvraag)
’ 07-04-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Nieuw-Buinen,
Zuiderdiep 60, het oprichten van
een tweede bedrijfswoning met
berging
’ 07-04-2022, VERKEERSBESLUIT
aanwijzen 2 parkeervakken op
parkeerplaats t.b.v. plaatsen
laadpalen voor opladen elektrische
voertuigen op Boshoflaan te
Odoorn
’ 07-04-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Exloërveen, Exloërveen (kadastrale sectie N 2986), het

’

’

’

’

’

aanleggen van een uitrit door
middel van de aanleg van een dam
in de bermsloot en semiverharde
insteek
06-04-2022, Nieuw-Buinen
Zuidelijke Tweederdeweg, het
inrichten en ontbranden van een
paasvuur (verleend)
06-04-2022, Exloo
Valtherweg, het inrichten en ont
branden van een paasvuur
(verleend)
06-04-2022, Exloo
Buinerweg, het inrichten en
ontbranden van een paasvuur
(verleend)
06-04-2022, Drouwenermond/
Drouwenerveen, Verbindingsweg,
het inrichten en ontbranden van
een paasvuur (verleend)
06-04-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Buinerveen,
gelegen aan de Moekmaadsdijk,
het aanleggen van een uitkijkheuvel, beplanting en paden ten
behoeven van natuurontwikkeling
de Branden

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

’ 06-04-2022, Bronnegerveen
Dorpsstraat 7, het inrichten en
ontbranden van een paasvuur
(verleend)
’ 06-04-2022, Odoorn, Middelweg,
het inrichten en ontbranden van
een paasvuur (verleend)
’ 06-04-2022, Borger
Strengenweg, het inrichten en
ontbranden van een paasvuur
(verleend)
’ 06-04-2022, Buinen
Eilandenweg/Zandweg, het
inrichten en ontbranden van een
paasvuur (verleend)
’ 06-04-2022, Valthe,
Langhietsweg, het inrichten en
ontbranden van een paasvuur
(verleend)
’ 06-04-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Eesergroen,
Dorpsstraat 3, het toestaan van
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten voor de duur van 10 jaar
’ 06-04-2022, Zandberg
Kerklaan, het inrichten en
ontbranden van een paasvuur
3991.1023 A2 Poster Gemeente_Verbouwen_WT.indd 1
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(verleend)
’ 06-04-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Valthe, Hoofdstraat 57,
het intern verbouwen van het pand
’ 06-04-2022, Odoorn
Borgerder-weg 17, het organiseren
van de Graveller Drenthe (aanvraag)
’ 06-04-2022, Westdorp
Stroetendijk, het inrichten en
ontbranden van een paasvuur
(verleend)
’ 06-04-2022, Eesergroen
Eeserstraat/Witkoelenweg, het
inrichten en ontbranden van een
paasvuur (verleend)
’ 05-04-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Drouwen, Alinghoek 2,
het starten van een bedrijf aan
huis en het plaatsen van een
reclamebord
’ 05-04-2022, Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Nieuw-Buinen, Noorderdiep 41, het
realiseren van een pluimveestal en
opslagloods
’ 05-04-2022, Borger
Hoofdstraat (plein), het organiseren
van de Hunebed Highway Mascotte
Parade (verleend 31/03)
’ 05-04-2022, Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Drouwenermond, Zuiderdiep 127,
het uitbreiden van een melkveestal
’ 04-04-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Ellertshaar, Ellertsweg
10, het doorvoeren van een
wijziging op een reeds verleende
omgevingsvergunning voor het
oprichten van een woning en
garage
’ 04-04-2022, op het naastgelegen
weiland aan de Buinerstraat 39 in
Borger, het organiseren van het
Mega Piraten Festijn (verleend
◀
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5
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

Dinsdag 12 april 2022

Kerkdiensten
Borger
Protestantse gemeente, 14, 15, 16 en 17
april, 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
Goede Vrijdag 15 april
Samenkomst Familie Nanninga
Gasselterboerveenschemond 22
Gasselternernijveenschemond
Aanvang 19.30 h. Zondag 17 april 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, 15/04, 19.30 uur:
ds. L. Roersma (HA). 17/04, 10.00 uur:
ds. L. Roersma, Pasen.

Bas Scholte-Aalbes uit 2e Exloërmond op cursus bij
Jan de Hoop van RTL Nieuws
De cursus vond afgelopen vrijdag
plaats in Radio Kootwijk, de
woonplaats van De Hoop. ScholteAalbes kijkt op een erg leuke ervaring
plaats. “Het was echt een heel leuke
cursus: heel intensief om een hele
dag met nog drie cursisten bezig te
zijn met alles wat met presenteren te
maken heeft.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 14/04, 19.30 uur:
HA ds. Oldenhuis. 14/04, 19.30 uur:
ds. W. Hordijk. 16/04, 19.30 uur: Eigen
gemeente. 17/04, 10.00 uur: Pasen +
ontbijt, eigen gemeente.
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, Drentse
Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan,
14/04, 19.30 uur: ds. Wouda.
15/04, 19.30 uur: ds. Wouda.
16/04, 19.30 uur: ds. Wouda.
17/04, 09.30 uur: ds. Wouda.
Baptistengemeente: Meer info op
baptisten-nieuwbuinen.nl
Odoorn
Vrijzinnig Hervormde
Gemeente Odoorn, Vrijdag 15 april,
Goede Vrijdag, aanvang 15.00 uur,
voorganger: Helene Westerik. Zondag 17
april, Pasen, aanvang 10.00 uur, voorganger: Emma van den Berg.
2e Exloërmond
Baptistengemeente:
Info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 15/04, 19.00 uur:
ds. G. de Klein (HA). 17/04, 09.30 uur:
ds. G. de Klein.
Valthe
Protestantse gemeente, 14/04, 19.30 uur:
ds. H.W. Thon, De Hoeksteen. 15/04,
19.30 uur: ds. A. van Elten, Nieuw
Weedinge. 17/04, 10.00 uur: ds. A. van
Elten, De Hoeksteen.

Hoe kom je over op de camera?
Heb je een goede houding? Praat
je niet te snel, te langzaam en wel
duidelijk genoeg? We werden de hele
dag gefilmd, zodat we ook konden
terugzien hoe we bijvoorbeeld
overkwamen. Het was in feite
een steeds herhalende cyclus van
presenteren en evalueren. Jan de
Hoop heeft natuurlijk veel ervaring
met presenteren, dus konden we
veel van hem leren. Zijn man, Coen,
Bas Scholte-Aalbes uit 2e Exloërmond is al jaren werkzaam bij stichting met wie hij de cursus gaf, heeft een
De Zijlen, een zorginstantie voor mensen met een verstandelijke
achtergrond in de psychologie, dat
beperking. De Mondker is Pr-medewerker en coördinator participatie.
een supermooie aanvulling was.”
Naast het presenteren voert hij een aantal andere werkzaamheden uit,
waaronder het geven van gastlessen op zowel basis- als middelbare
Scholte-Aalbes hoopt aan de hand
scholen. Om deze werkzaamheden zo goed en professioneel mogelijk te van deze cursus veel voordelen in zijn
uit te voeren, ging hij op presentatiecursus bij de bekende nieuwslezer
werk te behalen. (Week in Week uit /
Jan de Hoop van RTL Nieuws.
Gerry Grave)

Veel takken voor het paasvuur op de grens van
Drouwenermond en Drouwenerveen

Valthermond
Baptisten Gemeente, 1e paasdag, 10.00
uur: Het Feest van Pasen in het Brughuus.
Protestantse gemeente, zie Valthe.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 14/04, 19.30 uur:
ds. A. van het Hof. 15/04, 19.30 uur:
Commissie B.D. i.s.m. Bel Canto. 16/04,
21.00 uur: Commissie B.D. 17/04, 09.30
uur: ds. A. Weemstra.
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Vrijdag 15 april 14.30 uur,
Kruisweg, voorg. pastoor J.E.B. Deuling.
Zondag 17 april 9.30 uur, Eucharistieviering, voorg. pastoor J.E.B. Deuling.
Woensdag 20 april 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, Spreker ds Peter
Hoekstra. Medewerking van Metanoya.
Handelstr 8 Stadskanaal
Te volgen via livestream onder baptistenstadskanaal
Oosterkadekerk, Goede Vrijdag 17 april
19.30 u. ds. M. F. van Binnendijk (viering Heilig Avondmaal). 17 april eerste
Paasdag 9.30 u. ds. M. F. van Binnendijk.
19.00 u. ds. A. Lagendijk uit Onstwedde.
18 april tweede Paasdag 9.30 u. ds. G. J.
van den Top uit Wedde.

Afgelopen zaterdag reden
auto’s en tractoren af en aan
om aan de Verbindingsweg
tussen Drouwenermond en
Drouwenerveen takken te brengen
voor het paasvuur dat er op zondag
17 april a.s. plaatsvindt: geen
‘gewoon’ paasvuur, maar een met
een feestgebeuren eromheen.
Om de bult zo groot mogelijk te
krijgen kunnen mensen takken
brengen. Afgelopen zaterdag was
dat mogelijk, maar ook komende
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Plaatselijk Belang Drouwenerveen
en Dorpsbelangen Drouwenermond
tekenden voor de organisatie van
de ‘takkenbrengdag’. Tegen een
vrijwillige donatie kon men hun
takken langsbrengen zodat er van
het geld nog meer leuke activiteiten
in beide dorpen kunnen worden
georganiseerd. “Het is al een mooie
bult zo, maar hij mag nog wel wat
hoger dus kom vooral langs om
takken te brengen. We zijn er heel blij
mee”, aldus de organisatie. (Week in
Week uit / Gerry Grave)

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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In het kader van vestiging Glasmuseum

De bibliotheek in Nieuw-Buinen is
heringericht

$

Burgemeester Jan Seton kreeg eerste
exemplaar van tijdschrift Veerten van
kleindochter Nieuw-Buiner verzetsvrouw
uitgereikt

Het Streekhistorisch Centrum
in Stadskanaal brengt drie
keer per jaar een tijdschrift
vol verhalen uit het verleden
van de Kanaalstreek en
Westerwolde uit. In het meest
recente nummer dat op 8
april jl. is uitgebracht staat
een indringend verhaal over
een verzetsvrouw die tijdens
de Tweede Wereldoorlog
in Nieuw-Buinen woonde:
Annie Post-Salomons. Het
Al enkele jaren is de bibliotheek in Nieuw-Buinen in MFA Noorderbreedte gevestigd. verhaal is door Stadskanaalster
Op de eerste etage bevindt zich de bibliotheek met een groot aanbod van zowel
Jan-Willem van de Kolk
kinderboeken als boeken voor volwassenen. Door de vestiging van het Glasmuseum
geschreven. De kleindochter
in de bibliotheek moest er een herinrichting plaatsvinden. Daar is men op maandag 4 van Post-Salomons, Everlien
april jl. mee begonnen en inmiddels staan de boeken en alle aanverwanten op de juiste Post, overhandigde afgelopen vrijdagmiddag in Het Tussendiep in Nieuw-Buinen het
plek.
eerste exemplaar aan burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn.
“We hebben vier dagen lang ons best gedaan,
maar het is gelukt. Komende zomer moet
alles wat betreft het Glasmuseum gereed
zijn en daarom is er zo vroeg mogelijk
aan begonnen. We moesten de stellingen
verplaatsen, de boeken er weer inzetten en
ook het selfservice-apparaat en de NCscreen verplaatsen. Tevens zijn de stellingen
afgeslepen en zijn ze nu omhuld met een
zijkant en bovenkant en allemaal blauw van
kleur. Een erg mooie uitstraling zo”, zei
Wimke Varwijk (foto) van de bibliotheek.

De bibliotheek is gewoon weer geopend
en over twee weken zal een start worden
gemaakt met de inrichting van het
Glasmuseum.
Willy van der Schuit heeft in het geheel een
grote rol gehad; ze is projectleider bij het
gehele project en is tentoonstellingsmaker. In
die hoedanigheid stelt zij de inhoud van het
museum samen en zorgt ze voor de realisatie.
Hierbij werkt ze nauw samen met Marja Kiel.
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Seton was vereerd dat hij het in ontvangst
mocht nemen en sprak woorden over de
erbarmelijke tijd van toen en dat we nu –
helaas – nog altijd met oorlogen hebben te
maken. “Het is mede juist daarom zo goed
dat dit soort verhalen worden beschreven
en dat men dit kan lezen”, sprak hij. Op de
bijeenkomst die kleinschalig van opzet was
kwamen een aantal mensen af. Ook directeur
Helen Kämink van het Streekhistorisch
Centrum was erbij aanwezig net als onder
andere Van der Kolk en de kleindochter van

mevrouw Post-Salomons en haar partner. JanWilem van de Kolk vertelde de aanwezigen
over Annie Post-Salomons: wat ze deed, over
haar gevangenschap en haar terugkeer na de
oorlog in Nederland. Het tijdschrift is voor
€ 5,95 bij de boekhandels in Stadskanaal,
Musselkanaal en Ter Apel te koop en ook bij
het Streekhistorisch Centrum. Daar zijn ook
de oude nummers verkrijgbaar. Voor meer
informatie: 0599 – 612649/
info@streekhistorischcentrum.nl.
(Week in Week uit / Gerry Grave)
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Valtherweg 1 in Odoorn

Onderweg naar Pasen 2022 met een
eigentijdse kruisweg
Vrijzinnige Kerk Odoorn en de Protestantse Wijkgemeente Grote Kerk EmmenOdoorn Teksten en kunst die stemmen tot nadenken.
Met medewerking van en dank aan: Harry van den Bosch, Anke Hoefs, Mineke Gravers,
Tineke van den Heuvelen, Ben Kersaan, Miliza Tanis, Ria Fledderus en Jeannet Wendel.
Nog tot 17 april: woensdag en zaterdag + 1e Paasdag – van 14.00-16.00 uur, Valtherweg
1 – Odoorn.

a.s. Vrijdag is er een wandeling vanuit
Borger
In steeds meer plaatsen worden met regelmaat wandelingen georganiseerd. Deze
wandelingen worden gezien als teken van verbondenheid met anderen en als
teken van wereldwijde saamhorigheid.
Ook in Borger is een dergelijk initiatief gestart. Op vrijdag 15 april a.s. zal er weer een
wandeling zijn. De wandeling start om 19.30 op de parkeerplaats achter de Boni. Samen
willen wij ons licht laten schijnen voor de mensheid en voor de wereld. Loop je mee?
Neem een lichtje mee.

a.s. zaterdag kunt u snoeihout gratis brengen
tussen 09.00 – 16.00 uur

Op Eerste Paasdag is er een paasvuur in
Eesergroen
Met dank aan Fam. Holstege, is het Paasvuur op het terrein gelegen tussen
de Witkoelenweg en Eeserstraat, schuin tegenover Lucy’s Inn in Eesergroen.
Snoeihout kan gratis gebracht worden op zaterdag 16 april tussen 09.00 en 16.00
uur. Let op (!) Alleen (snoei)hout en geen stronken, geverfd hout e.d.
We rekenen zaterdag op een grote opkomst van volgeladen aanhangers, zodat we zondag
met z’n allen kunnen genieten van een mooi groot Paasvuur! De paashaas heeft laten
weten dit jaar ook weer het Paasvuur in de fik te willen steken.
De Paashaas vertrekt a.s. zondag om 19.45 vanaf de Witkoelenweg 2 te Eesergroen en zij
die mee willen lopen mogen natuurlijk een mooie fakkel of lampion meenemen. Als de
paashazen bij de bult zijn, steken zij deze om 20.00 uur aan.

Organisatie Oostermoerfeest 2022
zoekt standhouders
Op zaterdag 9 juli organiseert de Oostermoerorganisatie in Eext een Crea-,
Kunst- en Plattelandsfair op het Evenemententerrein in Eext. Op een beschutte
locatie, prachtig ingericht, onder ideale omstandigheden, met gegarandeerd
publiek. De start en finish van de Oostermoerloop is vanaf hetzelfde terrein, op
de naastliggende brink is een show met historische landbouwmachines en er is
een veulenkeuring.
Voorzitter Cora Kuiper: “Doordat we het veld inrichten als festivalterrein ontstaat er
direct een gemoedelijke en gezellige sfeer. Op de fair willen we naast producten van het
platteland en leuke spullen voor in en om huis, vooral ook iedereen de kans geven om
zijn of haar creaties aan te bieden. Of dit nu beelden, schilderwerk of houtwerk is. ”
De fair is op zaterdag 9 juli van 10.00 tot 17.00 uur. Kramen zijn al te huur voor € 30,(inclusief stroom). Meer informatie: eext@oostermoerfeest.nl of 06 51 94 37 68.

Paasactie Happy Stones Nieuw-Buinen
Maandag 18 april, 2e Paasdag, organiseren de happy helpers weer een leuke
Happy Stones jacht tussen 14.00 en 17.00 uur in het Bunerhornsebos aan de
Tweederdeweg in Nieuw-Buinen.
Er zijn niet alleen Happy Stones te vinden, maar je kunt je ook laten schminken, er zijn
diverse spelletjes, je mag eieren verven en er ligt nog veel meer anders verstopt. U komt
toch ook?

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Borger-Odoorn heeft enkele tientallen speeltuinverenigingen. Speeltuinen zijn meer dan alleen
Borger-Odoorn heeft enkele tientallen speeltuinverenigingen. Speeltuinen zijn meer dan
speelplekken voor kinderen. Ze zorgen voor samenhang alleen
in de
buurtvoor
enkinderen.
vormen
een
speelplekken
Ze zorgen
voorontmoetingsplek
samenhang in de buurt en vormen een
ontmoetingsplek voor jong en oud.
voor jong en oud. De gemeente ondersteunt de verenigingen,
op
fi
nancieel
gebied
en
met advies.
De gemeente ondersteunt de verenigingen, op financieel gebied en met advies. Ook heeft
de gemeente een taak als toezichthouder.
Ook heeft de gemeente een taak als toezichthouder.

De speeltuin

De speeltuin: ontmoetingsplaats voor jong en oud

‘Hé vriend! Hoe was het op scouting?’ Hilde Lambregts begroet haar zoon met een aai over
de bol. Achter haar probeert een buurtgenoot een lijvige grasmaaier aan de praat te krijgen.
Het is vandaag NLdoet. En zo’n tien vrijwilligers steken de handen uit de mouwen om de
speeltuin Noorderesch in Exloo weer tiptop te krijgen. Toestellen worden schoongemaakt,
het gras wordt gemaaid en het hek wordt gerepareerd.
Kinderen rennen over het terrein en beklimmen hun favoriete speeltoestel. Ook op deze
zaterdag-klusdag is de speeltuin gewoon open. Gratis uiteraard.

ontmoetingsplaats voor jong en oud
Hilde wijst op een verhoging in het terrein. ‘Dat is onze bult. Ideaal om sleetje te rijden als er
sneeuw ligt. Of om er in de zomer af te rollen. Dan zie je ouders en kinderen net zo veel lol
hebben’, lacht ze. ‘Zo zie je maar, zelfs een zandbult met gras kan al plezier opleveren.’

pakte een nieuw, jong bestuur de uitdaging aan
om de speelplaats nieuw leven in te blazen. Want
ook Dikkertje Dap stond op het punt van sluiting. De buurt voorkwam dat door gezamenlijk de
handen uit de mouwen te steken. Of de Zwierezwaai in Klijndijk. Ook deze speeltuin werd volledig
vernieuwd door enthousiaste buurtbewoners, met
ondersteuning van de gemeente. Corona reed een
feestelijke opening in de wielen. Maar die komt er
alsnog.

'Hé vriend! Hoe was het op scouting?’ Hilde
Lambregts begroet haar zoon met een aai over
de bol. Achter haar probeert een buurtgenoot
een lijvige grasmaaier aan de praat te krijgen.
Het is vandaag NLdoet. En zo’n tien vrijwilligers
steken de handen uit de mouwen om de speeltuin Noorderesch in Exloo weer tiptop te krijgen.
Toestellen worden schoongemaakt, het gras
wordt gemaaid en het hek wordt gerepareerd.
Kinderen rennen over het terrein en beklimmen hun favoriete speeltoestel. Ook op deze
zaterdag-klusdag is de speeltuin gewoon open.
Gratis uiteraard.
Hilde wijst op een verhoging in het terrein. ‘Dat is
onze bult. Ideaal om sleetje te rijden als er sneeuw
ligt. Of om er in de zomer af te rollen. Dan zie je
ouders en kinderen net zo veel lol hebben’, lacht
ze. ‘Zo zie je maar, zelfs een zandbult met gras kan
al plezier opleveren.’

In de bomen klimmen
De gemeente Borger-Odoorn telt ruim dertig
speeltuinverenigingen. Freek Buijtelaar, nu demissionair wethouder, had de afgelopen jaren
de speeltuinen onder zich. Zijn eigen speeltuin
staat hem nog helder voor de geest. ‘De speeltuin stond bij een boomgaard. Er stonden allerlei toestellen, maar in de bomen klimmen vonden we nog het leukst.’

In zijn eerste jaren als wethouder werd hij
‘prettig verrast’ door het belang dat speeltuinen hebben voor een gemeenschap. ‘Dat
hoorde ik ook van makelaars. Het kan zelfs
een van de redenen zijn voor mensen om
zich in een bepaald dorp te vestigen. Ouders vinden dat belangrijk. Net als de nabijheid van een school en een veilige verkeersomgeving. Speeltuinen zijn een ontmoetingsplek, zowel voor kinderen als voor ouders.’

Spelen met vriendjes
Voorzitter Hilde Lambregts (rechts) van Noorderesch
in gesprek met een vrijwilligster tijdens NLdoet

Heeft hij geen wensen meer dan? ‘Ja, er mag echt
wel wat meer geld bij natuurlijk’, zegt hij. ‘Toestellen en de afschrijving zijn kostbaar. En het zou
handig zijn als nieuwe besturen wat hulp zouden
krijgen bij het aanschrijven van fondsen. Wie kan
je benaderen? En wat moet je allemaal in zo’n
aanvraag zetten om een succesvol beroep te doen
op zo’n fonds? Als nieuw bestuur heb je weinig
verstand van die zaken. Vergis je niet, er gaat meer
tijd in zitten dan het fysieke beheer van de speeltuin. Enige hulp op dat vlak zou zeer welkom zijn.’

Terug naar speeltuin Noorderesch. Het werk zit er
bijna op. Kinderen spelen met elkaar. ‘Ik vind het
schommelen heel leuk’, zegt Eline. Nora is meer
fan van de kabelbaan. Ze speelt meestal alleen,
‘maar soms ook met mijn zusje en papa en mama’.
Daniël vindt eigenlijk alle toestellen leuk. ‘En de
glijbaan het allerleukst. En het spelen met vriendjes!’

Een schot in de roos
Speeltuinen drijven op de passie van vrijwilligers.
Voorzitter Angela Levinga van het Kinderparadijs
in 2e Exloërmond is al zo’n 13 jaar actief binnen
de speeltuinvereniging. Ze groeide zelf op in de
buurt. Na het vernieuwen van de speeltuin, vorig
jaar, is het weer drukker in het Kinderparadijs. Een
wipkip, twee schommels, een kleine draaimolen
en een klimrek bleken een schot in de roos voor
de kids. De wipwap en de glijbaan bleken nog in
goede staat en werden niet vervangen. ‘Mensen
onderschatten soms wat goede toestellen kosten.
‘Die haal je toch voor 500 euro bij de Gamma?’,
hoor ik dan. Maar wat mensen niet weten is dat de
toestellen aan allerlei regels moeten voldoen, ze
worden twee keer per jaar gekeurd. De regels zijn
best streng en dat is logisch.’

Handen uit de mouwen steken
Het Kinderparadijs en de Marslanden zijn exemplarisch voor andere speeltuinen in de gemeente.
Dikkertje Dap in Valthermond bijvoorbeeld. Daar

De kinderraad
Sterre de Jong (11) is de kinderburgemeester
van Borger-Odoorn. ‘De kinderraad wil
graag dat er toestellen komen waar jonge
maar ook iets oudere kinderen plezier aan
hebben’, zegt Sterre. ‘Bijvoorbeeld een hoge
én een lage glijbaan. En we vinden dat
zwerfafval en hondenpoep moet worden
opgeruimd. We willen zelf ook meehelpen
aan een opruimactie.’ Binnenkort zal de
kinderburgemeester de ideeën van de kinderraad aan de nieuwe gemeenteraad uitleggen.

Hulp is welkom
Gerbrand Lensen nam in 2016, samen met een
paar buren, het bestuur over van speeltuin Marslanden in Borger. ‘De speeltuin dreigde te verdwijnen en dat wilden we niet. In overleg met de
gemeente hebben we een schets gemaakt van hoe
de speeltuin er uit zou moeten zien. We hebben
tegels weggehaald, een natuurlijk pad aangelegd
en nieuwe speeltoestellen geplaatst. Sindsdien is
het een drukte van belang in onze speeltuin. De
gemeente heeft ons perfect geholpen, ik kan niet
anders zeggen.’

De renovatie van speeltuin Marslanden in volle gang

9

Dinsdag 12 april 2022

Gezellige Back to the Sixties in Valthe
Afgelopen zaterdag ging dan
eindelijk het optreden van SIX6
in het dorpshuis van Valthe door.
Tweemaal moest het geannuleerd
i.v.m. de maatregelen. Wie er was
heeft genoten en wie er niet was
heeft wat gemist.
door Bert Tibbe
SIX6, een semi-akoestische
muziekgroep waarin nummers
gespeeld worden die een geschiedenis
hebben. Nummers van Bob Dylan,
van Morrison, Percy Sledge e.a werden
ten gehore gebracht. Gingen de
muziekkanten vroeger door tot in de

Kaartclub in Borger zoekt
nieuwe spelers
kleine uurtjes, nu stopten ze net voor
00.00 uur.
De leeftijd gaat een rol spelen,
gemiddeld 70 jaar, maar muziek maken
zit éénmaal in de genen en dat verleer
je niet. In de pauze zorgden Geert
Middeljans en Kay Sanders voor de
nodige sfeer en draaiden plaatjes uit
de jaren zestig. Ook mensen uit de
omgeving van Valthe wisten deze avond
te waarderen en waren aanwezig. Al
met al een geslaagde avond en voor
herhaling vatbaar en dan hopen dat er
meer Valthenaren naar deze gezellige
avond komen.

Twirlstars Harmonie Gasselte werden Nederlands
Kampioen
bemachtigen. Kirsten wist met haar
artistiek programma een 6e plek te
behalen. Er zijn mooie punten
behaald en de dames gaan zich
nu voorbereiden op het reguliere
twirlseizoen.

Foto: Yvette Venema
Afgelopen weekend, 9 en 10 april, namen enkele leden van de Twirlstars
Harmonie Gasselte in Almere deel aan de Nederlandse Kampioenschappen.
Op zaterdag wist het ensemble
bestaande uit Kirsten Oosterhuis, Karen
Luis en Yvette Venema Nederlands
kampioen te worden in hun klasse.
Het duo Marit Oosterhuis & Kirsten
wist een mooie 4e plaats te behalen en
Karen wist een 7e plek met haar 1 baton

en een 14e plaats met haar artistiek
programma te behalen.
Op zondag wist het A-team bestaande
uit Kirsten, Karen, Marit, Daphne
Lahuis en Josefine van der Linden
de titel Nederlands Kampioen te

Kaartclub “De Heerdstee” in Borger is op zoek naar
klaverjassers en joker spelers.
Er wordt op woensdagmiddag gekaart in het Hunzehuys.
We beginnen om 13.30 uur. De contributie bedraagt €5.- per
maand. Ook minder ervaren spelers zijn van harte welkom.
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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,-

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

JS 9,I
PR .89
10
€

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

MERCEDES-BENZ B-KLASSE180
Activity Ed. navi/airco/cruise /
pdc/18”LM /pdc/18”LM
90kW (123PK) - Mei 2017 - Zilver
metallic - Leder - Benzine Automaat - 12.141 km
Nieuwprijs: €35.740,-
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37
€

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

IJS 9,PR .99
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€

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

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,-
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30
€

FIAT 5000.9 TwinAir Turbo
Popstar Airco /15”LM/Audio /15”LM/Audio
September 2017 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschaked - 40.891 km Nieuwprijs: €18.880,IJS 9,PR .99
11
€

OPEL ADAM 1.0 Turbo Jam
Favourite airco/16”LM /Cruise /
Cruise
Februari 2017 - Zwart/Wit - Stof
Benzine - Handgeschaked - 44.007
km - Nieuwprijs: €18.220,-
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AUDI A3 Limousine 1.0 TFSI
Automaat Sport navi/airco/17”LM
/cruise/pdc
Juli 2017 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Automaat
58.475 km - Nieuwprijs: €36.220,-

IJS 9,PR .99
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€

KIA STONIC 1.0 T-GDi ComfortPlusLine Navigator /cruise/17”LM/
camer - 88kW (120PK) - Januari
2019 - Zwart metallic - Benzine Handgeschakeld - Stof - 34.254 km
Nieuwprijs: €24.220,-
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OPEL
BMW 1-serie
CORSA- 1.4
118i
AUTOMAAT
Automaat Online
HighEd.
Exec.
navi/airco
navi/leder/17”LM
/16”LM/cruise/
/
pdc
clima/camera
/16”LM/cruise/pdc 66kW
Juli 2020
(90PK)
- Zwart
- Januari
metallic
2018
- Leder
- Grijs
metallic
Benzine -- Stof
Automaat
- Benzine
- 33.297
- Automaat
km
21.875
Nieuwprijs:
km - Nieuwprijs:
€43.220,- €21.120,-

IJS 0,PR .90
42
€

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

IJS 0,PR .40
17
€

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

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

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 9,PR .99
21
€

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

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,-
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Ondernemers ruimhartig voor
voedselbank Zuidoost-Drenthe
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1e Voulon Paas volleybaltoernooi in
Borger groot succes

Rechts André Boonstra, hoofd Voedselveiligheid en links Willem Meijering, hoofd Logistiek.
Dankzij de aanschaf van een eigen koelbus is de voedselbank Zuidoost-Drenthe
klaar voor strengere regels als het gaat om voedselveiligheid. De organisatie voorziet
zeshonderdvijftig huishoudens in de regio wekelijks van een voedselpakket.
Om de bus aan te schaffen deed de
voedselbank voor het eerst in haar bestaan
een beroep op het regionale bedrijfsleven.
Voedselbankvoorzitter Ton Sleeking: ‘De
ondernemers hielpen graag en ruimhartig.
Daar zijn we dankbaar voor. Zonder hen was
deze aankoop onmogelijk geweest.’ Als dank
kregen de sponsoren een naamsvermelding
op de koelbus.
Verplicht
Onder meer vlees, zuivel en
diepvriesproducten werden tot voor kort met
koelboxen van het depot in Emmen naar de

aangiftepunten in de regio vervoerd. Een
constante temperatuur van de producten kon
op deze manier niet worden gegarandeerd
terwijl dit in de toekomst waarschijnlijk wel
verplicht gaat worden.
De voedselkwaliteit had hier volgens
Sleeking niet onder te lijden. ‘Het is
een voorzorgsmaatregel. De eisen voor
vleesvervoer worden elk jaar aangescherpt.
De temperatuurregel kunnen we nu
bijvoorbeeld wel waarmaken en daarmee zijn
we goed voorbereid op de toekomst.’

‘Blind date’ tijdens Boekenweek in
bibliotheek Borger en Valthermond
Tijdens de Boekenweek, die dit jaar van 9 tot en met 18 april is, kunnen mensen in
Bibliotheek Borger terecht voor een ‘blind date’. In dit geval gaat het om een blind
date met een boek. En dat past helemaal binnen het thema van de Boekenweek 2022:
‘Eerste liefde’.
In de bibliotheek liggen veel feestelijk
verpakte boeken. De klant kan hieruit kiezen,
en thuis de titel en schrijver ontdekken. De
verrassingsboeken komen uit verschillende
categorieën zoals familieromans, geloof,
liefde, platteland, detective of Nederlandse
literatuur. De Boekenweek 2022, met dit jaar
als thema ‘Eerste liefde’, is met een maand

verzet: deze vindt dit jaar daarom plaats van
9 tot en met 18 april. De Boekenweek eindigt
dit jaar niet op de traditionele zondag, maar
op maandag: Tweede Paasdag. Ilja Leonard
Pfeijffer neemt het Boekenweekgeschenk
voor zijn rekening en Marieke Lucas
Rijneveld schrijft het Boekenweekessay.

Babbelen bij een boekie in Bibliotheek Odoorn
Op woensdagmorgen 20 april kun je bij een kopje koffie of thee praten in de
Bibliotheek over boeken en elkaar attenderen op boeken die je mooi vindt.
Vind je het ook zo prettig om van een ander
een leuke boekentip te krijgen en hoef je niet
zo nodig de boeken helemaal uit te pluizen,
dan is dit iets voor jou.

Wat heeft indruk op je gemaakt en waarop
zou je een ander willen attenderen? Dat kan
een tip zijn over een spannend boek of een
lekker romantisch boek of zelfs over een
mooi jeugdboek.
Kom je ook? We beginnen om 10.00
en eindigen om 11.30 uur.

Het winnende team in de mixpoule ‘Nagtagumpay’
Het kerstvolleybaltoernooi van VEB’98 is helaas twee jaar op rij in verband met
de corona maatregelen niet doorgegaan maar VEB’98 heeft naar een alternatief
gezocht en daarom werd op zaterdag 9 dan ook het 1e Voulon Paas volleybal toernooi
georganiseerd.
Het toernooi stond open voor recreanten,
oftewel geen competitieteams, in diverse
categorieën: gemengd, mannen, en vrouwen.
Men kon zich inschrijven per straat, familie,
vriendenclub, buurt, school, bedrijf, gezin,
vereniging, enz. Het recreatieve karakter is
en blijft het belangrijkste ingrediënt van dit
gezellige toernooi.
Niet alleen de velden meer ook de tribune
heeft de gehele avond goed vol gezeten,. Het
was erg leuk om te zien dat er zoveel publiek
naar het evenement kwam kijken. Ook was
er een lotenverkoop voor het grote rad van
avontuur. Deze ging super en aan het eind
van de avond waren alle prijzen uitgereikt.

De prijzen zijn overigens beschikbaar gesteld
door vele bedrijven waarvoor we ze uiteraard
erg dankbaar zijn.
In sporthal de Koel streden uiteindelijk
zestien ploegen tegen elkaar voor de eerste
plaats. Er werd niet gewerkt met een
afvalsysteem dus alle ploegen hebben tot op
het einde kunnen blijven meespelen. Op het
einde werd dus pas duidelijk wie de winnaar
was. De eerste plaats bij de heren werd
weggekaapt door de ploeg ' Hizzie Hozzie'
en de eerste prijs bij de mix ploegen ging naar
‘Nagtagumpay’. Na die tijd was er nog een
gezellig feest in de kantine. Iedereen die heeft
meegeholpen aan dit toernooi: Bedankt!

Vrijdag 15 april gezellige bingo in het
MFA-gebouw de Noorderbreedte in
Nieuw- Buinen
Op vrijdag 15 april organiseert Stichting Lucky Joe weer een gezellige bingoavond in
De Noorderbreedte in Nieuw-Buinen. De bingo begint om 19.30 uur en de zaal gaat
open om 19.00 uur. Als er bingo valt dan mag de winnaar zelf een prijs kiezen van de
aangewezen
tafel.
Er is altijd voldoende keuze aan prijzen zoals.:
Luxe Hapjesschaal, Leuke Deco artikelen,
huishoudelijke artikelen, Rituals producten,
gereedschap, pakketten met boodschappen,
koffie, schoonmaak of verzorging.

Voor vragen kun je altijd bellen of mailen
naar info@luckyjoe.nl /0599-616701. Wij
hopen u vrijdag 15 april te mogen begroeten
op de bingo dan trakteren wij jou op een
paaseitje.

Oertijdmarkt verhuist van Borger naar
Emmen
De Oertijdmarkt verhuist van Borger naar Emmen. De 16e editie van het
prehistorische festijn wordt op zondag 31 juli van 10:00 tot 17:00 uur gehouden op het
terrein van de wielerbaan bij stadion De Oude Meerdijk.
De markt met allerlei activiteiten en kramen
op het gebied van archeologie en geologie
was jarenlang een begrip in Borger, waar het
festijn elke zomer bij het Hunebedcentrum
werd gehouden. In de afgelopen twee jaren
was dat niet mogelijk door corona, maar dit
jaar zou het wel weer kunnen, ware het niet
dat het centrum dergelijke markten niet meer
mag organiseren omdat het tegenwoordig
deel uitmaakt van het Hondsrug UNESCO
Geopark.
Daarop droeg directeur Harrie Wolters van
het Hunebedcentrum de organisatie van
de Oertijdmarkt over aan een connectie:
Stonehunter Eric van IJsseldijk uit Erm, die
met groot enthousiasme en een uitgebreid
netwerk in zowel de archeologische hoek als
het Emmense aan de slag is gegaan met de
organisatie. En een geschikte locatie vond in
Emmen.

Inmiddels heeft Van IJsseldijk zo'n 80
standhouders bereid gevonden mee te
verhuizen naar Emmen, alsmede een boeiend
entertainment-programma samengesteld voor
jong en oud. Zo kun je er zelf een vuistbijl
maken onder begeleiding van de Nederlands
kampioen vuistbijl maken; kun je stenen en
mineralen laten determineren door experts,
stenen schilderen, goud pannen en munten
zoeken met een metaaldetector.
Ook gaan de legendarische tijdreizigers
van Tempus terug naar de oertijd en
wordt de markt muzikaal opgeluisterd.
De standhouders geven informatie over
archeologie, geologie, mineralen, fossielen,
sieraden en aanverwante producten. Die
uiteraard ook te koop zijn.
Info: www.oertijdmarkt.nl
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De wereld was vol geluk
maar nu...... leeg zonder jou.

,,Veel lieve kaarten en brieven, warme woorden,
veel bloemen, armen om ons heen.”

Overweldigend en hartverwarmend was het
medeleven na het overlijden van mijn lieve man,
onze lieve vader, opa en over-opa

Jan Brouwer
Hiervoor zeggen wij u heel hartelijk dank.
Het geeft ons troost en kracht om verder te gaan.

Annie Brouwer-Blom
Roelof en Greetje
Janny en Henk
Klein- en achterkleinkinderen

Borger,
April 2022
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Familieberichten
kunt u inleveren
tot zaterdag 12.00 uur
bij de Bruna in Borger.
De Bruna is zaterdag
om 09.00 uur geopend.

Algemene kennisgeving

Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren.
(Toon Hermans)
Vol bewondering voor zijn doorzettingsvermogen is,
na een lange periode van afnemende gezondheid,
toch nog vrij plotseling overleden onze zwager

Minne Everhardus
Veel waardering en respect hebben wij voor de
wijze waarop onze zus Hennie een lange periode
mantelzorger voor Minne is geweest.

Jouw liefde verdwijnt nooit,
ons hart is vervuld met herinneringen.
Rust zacht lieve moeder.
Onze dierbare moeder, groot- en overgrootmoeder
is van ons heengegaan.

Geesje G. Muskee – Mulder
 Odoornerveen, 28 juni 1931

† Borger, 2 april 2022

69 jaar gehuwd met Daan Muskee †

Groningen: Jaap Vedelaar en Hilly Vedelaar – Kok †
Bertha Buist
		
Assen:
Henk Vedelaar
Roelie Vedelaar - Joldersma

Marianne en Ronald
Martin en Yvonne
Thim en Conchita
Daniël en Simone
Klein- en achterkleinkinderen

Neven en nichten.

Als ik zo geworden ben
dat ik niemand meer herken
en niet eens jouw naam meer weet,
pak dan mijn hand heel even beet
en zeg me gedag
en laat me voelen dat je me mag.
Wellicht dat ik het gevoel herken
dat ik voor iemand, iemand ben.
Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Met liefde hebben wij afscheid genomen van
onze lieve moeder, oma en otie

Jobkien Wiering-Weggemans
- Jopie * Ees, 15 februari 1930

† Borger, 4 april 2022

Sinds 2004 weduwe van Jan Wiering

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Gea (in liefdevolle herinnering)
Mirijam
Marco
André

Correspondentieadres: Hoofdstraat 55a, 9531 AC Borger

Na een langzaam afnemende gezondheid moesten wij
afscheid nemen van onze lieve broer, zwager en oom

Minne Everhardus
Wij wensen Hennie en kinderen veel sterkte toe voor
nu en de komende tijd
Gerrit en Albertje
Coby † en Frans
Aalko en Albertje
Jan en Rika
Idso en Geke
neven en nichten

Lambert en Grietje
Melissa en Jurjen
Charlotte
Levi
Veerle
Mark

Jacob Ensing
Drouwenermond
* 18 augustus 1935

Nieuw-Buinen
† 7 april 2022
61 jaar

Parklaan 30
9521 GC Nieuw-Buinen

De Bruna is zaterdag om 09.00 uur geopend.

Harmannus en Annet
Martine

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor alle
dierbare herinneringen, geven wij u kennis dat zeer
plotseling van ons is heengegaan mijn lieve man en
onze zorgzame pa

5 April 2022

Familieberichten kunt u inleveren
tot zaterdag 12.00 uur bij de Bruna in Borger.

Hinny en Henk
Antoinette en Wim
Merijn
Eline & Hugo
Erwin en Annemiek
Roos
Nora & Lynn

Een uniek mens is heengegaan
Nu zijn we verbijsterd en bedroefd,
maar hij zal altijd bij ons blijven
door de onuitwisbare indruk
die hij achterlaat.
Overal en altijd
verspreidde hij warmte en liefde.

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van
woonvoorziening De Herik, afdeling Koesteeg, voor de goede en
liefdevolle verzorging die zij hebben gegeven.
De crematie heeft zaterdag 9 april in besloten kring
plaatsgevonden.

Sienie
Gezinus
Jan
Erik
Joep

De crematie heeft heden plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
H. Horst-Wiering
Dorpsstraat 38
9536 PE Ees
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Tevens onthulling nieuwe naam fietspad

Het Onderduikershol in Valthe werd officieel geopend
Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957
E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Afgelopen zondag kwamen
bijna honderd mensen naar het
Onderduikershol in Valthe. Aldaar
werd het nog niet zo lang geleden
gerenoveerd Onderduikershol
officieel geopend en werd de nieuwe
naam van het fietspad onthuld.
Ervoor was er in het kader van de
bevrijding van Valthe op 11 april 1945
tijd voor een herdenking.
Het Vier Mei Comité Valthe-Klijndijk
zorgde er samen met Plaatselijk Belang
Valthe en Dorpsbelangen Klijndijk voor
dat alles in goede banen werd geleid. In
‘Ons Dorpshuis’ in Valthe kwam men
eerst samen voor koffie en thee en een
prestentatie over het Onderduikershol
zoals het er vroeger uitzag tot en met
de renovatie. Bij het Onderduikershol
aangekomen hield Anita MensingWesterink, voorzitter van het Vier Mei
Comité Valthe-Klijndijk een inleidend
verhaal waarna burgemeester Jan Seton
een toespraak hield. Daarna legde hij
samen met wethouder Freek Buijtelaar
een krans waarna genodigden bloemen
legden.

Digitaal eieren zoeken in
Gasselternijveen
De redactie van het ‘Dorpsportaal Dorpscoöperatie De
Brug’ heeft ook dit jaar weer een Paaspuzzel gemaakt.
Deze keer staat hij alleen online op:
www.gasselternijveen-online.nl
De paashaas heeft op
meerdere plekken in
Gasselternijveen eieren
verstopt. We willen ze graag
eten met Pasen. Helpt u mee
zoeken?

De oplossing kan gestuurd
worden naar: redactie@
gasselternijveen-online.nl
Voor de goede inzenders
liggen een paar leuke
Paascadeau ’s klaar.

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

Men had ervoor gezorgd dat alles
binnen een redelijk kort tijdsbestek kon
plaatsvinden. Zo werd de naam van het
fietspad door kleinkinderen van Hendrik
Westerink onthuld, namelijk het H.R.
Westerinkpad. De reden dat men voor
deze naam koos ligt hem in het feit dat
Westerink in de oorlogsjaren daags over
het zandpad fietste en de onderduikers
regelmatig van voedsel voorzag.
Het Onderduikershol werd door
Robert-Jan Roos en Henk Helder
van Plaatselijk Belang Valthe officieel
geopend.
Het Vier Mei Comité Valthe-Klijndijk
kijkt op een indrukwekkende dag
terug. “Het is heel goed dat het
Onderduikershol bewaard blijft.
Helaas zien we ook tegenwoordig
nog dat er oorlog wordt gevoerd.
Mede daarom! Tevens vonden we het
erg gepast het fietspad naar Hendrik
Westerink te vernoemen. (Week in
Week uit / Gerry Grave)
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Dorpshuis De Viersprong kreeg
zonnepanelen cadeau

vv Buinerveen maakt start met
verduurzaming
In Buinerveen heeft PowerField een zonnepark ontwikkeld,
dat sinds eind 2020 in gebruik is. Tijdens de realisatie van dit
project zijn er een aantal zaken aangeboden aan bewoners van
Buinerveen en Nieuw-Buinen West. Zo kreeg Dorpshuis De
Viersprong zonnepanelen cadeau, samen met de schenking van een
geldbedrag. Ook konden alle inwoners, verenigingen en stichtingen
zonnepanelen inkopen met korting. vv Buinerveen maakte hier
graag gebruik van.
Een duurzame voetbalvereniging
In februari zijn 32 zonnepanelen
geïnstalleerd op het dak van
het gebouw van vv Buinerveen.
Deze zijn inmiddels in gebruik,
waardoor de voetbalclub nu zelf
duurzame energie kan opwekken.
Dennis Middeljans is voorzitter
van de voetbalclub en lid van de
dorpsbelangen in Buinerveen. ‘Toen
het plan kwam om een zonnepark
te bouwen vlakbij Buinerveen,
nam PowerField contact met mij
op. Zo kwam de regeling tot stand
waarbij verenigingen zonnepanelen
konden aanschaffen tegen een
vergoeding.’ VV Buinerveen wil
graag verduurzamen. Het gebruik
van zonnepanelen sluit goed bij
aan bij deze wens. ‘We zijn nog niet
energieneutraal, wat wel het mooiste
zou zijn. Deze zonnepanelen zijn
een mooi begin. In de afgelopen

weken was de zon redelijk krachtig
en kwamen er dan ook al aardig
wat kilowattuurtjes binnen!’ Ook
de kantine van de voetbalclub heeft
in de laatste jaren een opknapbeurt
gekregen. Dennis Middeljans
vertelt: ‘We hebben waterschade
gehad, waardoor onze vloer is
beschadigd. Maar een nieuwe vloer
is een vrij grote uitgave voor een
kleine vereniging. PowerField heeft
toen de nieuwe vloer vergoed, waar
wij heel blij mee waren.’ Verder
heeft de voetbalvereniging een
nieuwe keuken, zijn de bar en de
bestuurskamer opgeknapt en is er
een start gemaakt met isoleren. ‘We
krijgen vaak de opmerking: wat
hebben jullie het netjes voor elkaar.
Dat is leuk om te horen! En nu
kunnen we ons ook richten op de
duurzaamheid.’

Uitslagen Bridgeclub Welzijn
Ouderen Borger
De Uitslag van 8 April jl. in het Hunzehuys te Borger.
A Lijn:
1e plaats: Minie Speelman & Geert Boekholt 			
2e plaats: Ria & Henk Bosma 				
3e plaats: Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen EN
Fien Keuning & An Peters 				
B Lijn
1e plaats Jantje Boelema & Lya van Dongen 			
2e plaats Fenny & Gerrit Bruins 				
3e plaats An & Aad van Leeuwen 				

66,15%.
61,98%
56,77%
65,97%
53,47%
52,78%

Wilt U ook gezellig een middag Bridgen? U bent van harte welkom. We
spelen in 2 Lijnen A en B. We spelen iedere Vrijdagmiddag van 13.00 uur
tot 16.30 uur in het Hunzehuys te Borger. Onze Kontributie is €18,- per
jaar. Zou u meer willen weten van onze club of wilt u zich aanmelden
neem dan kontakt op met een van het bestuur: Jantje Boelema Tel 0599 –
21 25 25, Henk Tewis Tel 0599 – 23 64 08, Rieky Zinger Tel 06 83 57 49
15 of 0599 – 23 80 30.

Uitslagen Bridgeclub Borger
Uitslagen van de afgelopen week in het Anker 4 t/m 7 April.
Maandag 4 april 1e lijn A-lijn
1 Joke & Jelle Zwanenburg
2 Neeltje Tack &Herman Scheltinga
3 Alma & Joost Winkel
4 Marij v d Heuvel & Bert Kattenberg
5 Anneke & Reint de Boer

64,97%
62,80%
62,24%
57,27%
52,83%

Dinsdagavond 5 april 1e lijn A-lijn
1 Gerard Lasonder & Tjasso Roossien
2 Harrie de Bie & Henk Loman
3 Date Keuning & Gezinus de Leeuw

62,02%
58,58%
58,30%

B-lijn
1 Geert Brands & Piet Rutgers
2 Ria & Henk Bosma
3 An Peters & Mary Klaverdijk

71,70%
59,31%
56,23%

Donderdagmiddag 7 April A-lijn
1 Heleen Kaspers & Janny Jans
2 Ria & Henk Bosma
3 Willem Kamps & Sammo Wesseling

62,62%
59,17%
54,67%

B-lijn
1 Herman Akkerman & Else Bos
2 Janny Offeringa & Wil v Druten
3 Cor Houtenbos & Henk Riemeijer

64,24%
63,89%
60,87%

Borger buigt zich over het
voorontwerpbestemmingsplan
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bestemmingsplan aldus de
woordvoerder.

In het verleden zijn vele
bestemmingsplannen ontwikkeld
en soms werd door de bomen
het bos niet meer gezien. In 2003
heeft de toenmalige gemeenteraad
besloten bestemmingsplannen te
gaan bundelen en in aantal fors
te gaan verminderen. Voor vele
kernen zijn nieuwe actualisering
bestemmingplannen ontwikkeld
en als laatste in deze rij komt
het plan voor het dorp Borger.
De gemeente heeft binnenkort
allemaal geactualiseerde
bestemmingsplannen. In de
wettelijke regelgeving staat er
al meerdere jaren een nieuwe
Omgevingswet op stapel. Deze
wordt naar verwachting op 1
De inwoners van Borger konden zich woensdag in de Willibrordkerk januari 2023 van kracht. Op basis
buigen over het voorontwerpbestemmingsplan van hun woonplaats. van deze nieuwe wet gaat de
In totaal mocht de gemeente tachtig aanwezigen verwelkomen. De
gemeenteraad een Omgevingsvisie
gemeente Borger-Odoorn heeft voor het dorp een geactualiseerd
opstellen met daarin de hoofdlijnen
voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. De afgelopen periode is
van het gemeentelijk beleid. Ook
hard gewerkt aan de totstandkoming van het plan welke vorige week wordt er een Omgevingsplan
voor de inwoners ter inzage lag tijdens een inloopbijeenkomst. Ook (zie dit als een nieuwe
waren hier medewerkers van de gemeente aanwezig om eventuele
bestemmingsplan) opgesteld,
vragen te beantwoorden.
dat moet gelden voor de gehele
gemeente Borger-Odoorn . Als
De gemeente kijkt positief terug
zijn opgenomen, dan kunnen die
basis kan dit dan gebruik worden
op de gehouden inspraakavond van nog worden gewijzigd”.
gemaakt van alle geactualiseerde
het voorontwerpbestemmingsplan
bestemmingsplannen.
Borger-Dorp. Het is volgens een
Het merendeel van de aanwezigen
woordvoerder de actualisering van
was gekomen om te zien of er ook Het plan ligt nog tot 28
een bestemmingsplan uit 2002
al nieuwe ontwikkelingen in het
april ter inzagen in het
en naar de huidige planologische
dorp Borger zichtbaar waren op
Klantcontactencentrum. In deze
situatie is het bestemmingsplan
de getoonde kaarten. Daarbij werd
periode kunnen inwoners nog
opgesteld. “Nieuwe ontwikkelingen gedoeld op een ambitieus woning
schriftelijk of mondeling een
zijn hierin niet meegenomen.
plan voor Borger-Oost, dat op 19
inspraakreactie indienen. (Week in
De bedoeling is dat inwoners de
april 2022 aan belangstellenden
Week uit/Martin Zaagman)
plankaarten komen bekijken en als
gaat worden getoond. Dit plan staat
daar verkeerde bestemmingen in
los van het getoonde actualisering

Vader en zoon Meis uit Gasselte reden toertocht
Ronde van Vlaanderen
Oude Kwaremont en de Paterberg
(20%).”
Vader en zoon deden het goed,
maar iets over de helft van de tocht
werd het een stuk zwaarder. “Na
82 kilometer kwamen we bij de
Koppenberg, een van de lastigste
beklimmingen van de rit met het
stijgingspercentage van 22 en de
slechte kasseien waren we echt
gesloopt toen we boven waren. Ook
de kasseienstroken werden steeds
lastiger en hier ontstonden ook de
eerste pijntjes aan de handen en
ellebogen. Bij de bevoorradingspost
na 112 kilometer konden we even
goed herstellen en eten. Dit was
ook nodig want de laatste dertig
kilometer van de rit waren het
zwaarst met vijf beklimmingen
die elkaar opvolgden. Met na 125
kilometer de Oude Kwaremont: een
De Ronde van Vlaanderen is een van de bekendste wielerklassiekers. lange klim over slechte kasseien en
Hij wordt door zowel wedstrijdrijders als toerrijders gereden.
na 130 kilometer de laatste klim, de
Sven Meis reed de klassieker samen met vader Johan op zaterdag
Paterberg met zijn twintig procent
2 april jl., de dag voor de wedstrijd. 144 kilometer lang over steile
de zwaarste omdat die helemaal
heuveltjes, kasseienwegen en vol door de wind. Maar de inwoners
op het laatst is. Toen volgden er
van Gasselte genoten ervan, volbrachten de tocht en zijn best een
nog veertien kilometer terug naar
beetje trots.
Oudenaarde waar de finish was. Al
met al was het een zware rit met
Sven Meis fietst nog niet eens zo
Om 7.00 uur vertrokken we naar
bijna tweeduizend hoogtemeters,
lang op fanatieke wijze, namelijk
Oudenaarde. Eerst moesten we
maar vooral een geweldige rit.
ruim een jaar. Het fietsen op
ons startpakket ophalen en om
Complimenten aan de organisatie.”
een racefiets is hem steeds beter
7.30 uur kon onze rit beginnen. De
bevallen en dus besloot hij de
weersverwachting was koud met
Op zondag werd de profkoers
toertocht samen met zijn vader
kans op een bui. Koud was het
bekeken. Ook daarvan genoten
te rijden. Na vele trainingsuren
zeker, maar gelukkig was het de
Johan en Sven Meis. “Al met al was
en –dagen toog het tweetal de
hele dag wel droog met ook plaats
het een geweldig vader en zoondag ervoor naar een hotel in de
voor de zon. De rit bestond uit
weekend. Ik zou iedereen die van
buurt van Oudenaarde. “Wat wel
achttien beklimmingen, waaronder
(wieler)sport houdt aanraden om
grappig was is dat we in hetzelfde
de beruchte Koppenberg met een
hier een keer naartoe te gaan.”
hotel verbleven als team Ineos.
stijgingspercentage van 22, de
(Week in Week uit / Gerry Grave)
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Wilt u in de week iets brengen?
Bel dan 06 - 57 77 59 19
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SPAR Pater in Exloo in nieuw jasje gestoken
ontzettend bedanken voor de
felicitaties in de vorm van cadeaus,
kaarten en bloemen die wij
hebben mogen ontvangen tijdens
de heropening”. De verbouwing
was volgens Dennis dan ook niet
gering. “Een nieuwe vloer en
plafond, nieuwe kassa’s, vernieuwde
schappen en als kers op de taart
de nieuwe foodmodule. Daarnaast
hebben we samen met de SPAR een
plan gemaakt om de winkel slimmer
in te delen. Hierdoor zijn de paden
ruimer geworden waardoor het
prettiger is om te winkelen”.

PKN-kerk Borger in Borger
zamelt spullen in voor Oekraïne

Het team van SPAR Pater heet u van harte welkom aan de Hoofdstraat 49 in Exloo
(l) Sonja en Wim Pater en (r) Dennis Pater

De PKN-kerk in Borger is al wekenlang bezig om spullen voor
Oekraïne in te zamelen. Men begon er eigenlijk vlot na het
uitbreken van de oorlog aldaar mee. Elke zaterdag is het mogelijk
de spullen bij ’t Anker achter de Goede Herderkerk in te leveren.
Dat kan nog twee keer, namelijk op de zaterdagen 16 en 23 april
a.s. van 10.00-12.00 uur. Afgelopen zaterdag gold er ook weer een
inzameldag.
Tegen de klok van 12.00 uur waren
er al vele auto’s langsgeweest
om iets te brengen. Gesinus van
der Vinne (foto) van de diaconie
van de kerk (organisator van de
inzamelactie) toonde zich er maar
wat blij mee en hoopt dat men de
komende zaterdagen ook weer
langskomt. “Mochten er trouwens
mensen zijn die doordeweeks
denken van ‘kunnen we nu niets
brengen’ dan kunnen ze mij bellen
op 06 – 57 77 59 19. Dan komt het
allemaal goed.”

Er zijn al vele transporten naar
Polen geweest. De ladingen
worden naar Katowice gebracht
om aldaar te worden opgehaald om
naar de Oekraïense stad Lviv te
worden vervoerd. Daar wordt alles
geselecteerd om naar vijf grotere
steden te brengen. “Het is een hele
onderneming en dusdanig gevaarlijk
dat men heel creatief is en zelfs ’s
nachts per boot de spullen in het
oorlogsgebied te vervoeren”, sprak
Van der Vinne. (Week in Week uit /
Gerry Grave)

SPAR Pater in Exloo van ondernemersechtpaar Wim en Sonja Pater
en hun zoon Dennis is verbouwd naar de nieuwste 3.0 versie. De
supermarkt is hiervoor twee weken gesloten geweest waarin de hele
winkel is gestript. De look & feel (kijken en voelen) van de winkel
heeft een complete verandering ondergaan, de winkel is ingedeeld
op eetmomenten maar de grootste aanpassingen is de toevoeging
van foodservice-elementen. De winkel heeft een complete
metamorfose ondergaan en werkelijk alles is nieuw, laat Dennis
Pater weten. “Zelfs de winkelwagentjes zijn nieuw”. Natuurlijk ging
de opening donderdag gepaard met verschillende aantrekkelijke
aanbiedingen.
Op woensdag 23 maart om
12.00 uur ging de winkel dicht.
Alles moest eruit, waarbij al het
personeel werd ingezet en er zelfs
buurtbewoners hun handen uit de
mouwen staken. Wim Pater: “Er

is door iedereen ontzettend hard
gewerkt waarbij de hulp van de
buurtbewoners hartverwarmend
was zowel bij het leeghalen van de
winkel als weer bij het inrichten
ervan. Ook willen wij iedereen

SPAR Pater is een winkel waar
klanttevredenheid, service en
persoonlijke aandacht hoog in
het vaandel staan. Daar waar de
klant zich thuis voelt en waar de
gezelligheid volop aanwezig is.
Kortom een dorpswinkel met de
nieuw(ste) foodelementen van
deze tijd, onder de naam SPAR
3.0. Naast het reguliere complete
(food)assortiment zet SPAR groot
in op foodservice en de daarbij
behorende gastvrijheid voor haar
gasten. Dat gebeurt door het voor
klanten mogelijk te maken een
belegd broodje, een verse salade of
een vers bereide pizza te bestellen
of to go mee te nemen.
SPAR Pater is zeven dagen in de
week geopend. (Week in Week uit/
Martin Zaagman)

Veel mensen brachten takken voor het paasvuur
in Buinerveen

Eindelijk weer graduaties bij
JV Borger

Op zondag 17 april a.s. is om 20.00 uur het paasvuur aan de
Tweederdeweg-Zuid in Buinerveen. Om een zo groot mogelijk
paasvuur te kunnen realiseren besloot de organisatie twee
inbrengdagen te organiseren: afgelopen zaterdag en komende
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Tijdens de eerste inbrengdag
kwamen heel wat mensen met
aanhangers langs, maar ook
tractoren die een enorme lading
meenamen. Voor een vrije gift
kon iedereen zijn of haar takken
langsbrengen. De organisatie was er
maar wat blij mee, maar is nog wél
van mening dat de bult niet hoog
genoeg is. “We zijn natuurlijk erg

blij met de gebrachte takken, maar
de bult is nog te klein en we hopen
dus dat er nog veel meer takken bij
komen. Kom dus gerust langs. We
zijn er komende zaterdag de hele
ochtend en een groot deel van de
middag.”
Hoewel de bult ‘zomaar’ kan
worden aangevuld door eventuele

passanten is dat absoluut niet de
bedoeling; de organisatie heeft
de twee inbrengdagen namelijk
bewust gekozen zodat men alleen
dan langs kan komen om de takken
te brengen. “We hopen echt dat
iedereen zich eraan houdt. Dan
weten we precies wat op de bult ligt
en komen we niet voor verrassingen
te staan.”
Op eerste paasdag moet het een
heel gezellige bedoening worden
met voor iedereen een drankje en
muziek. Ook hier geldt een vrije
gift. (Week in Week uit / Gerry Grave)

Een aantal kandidaten krijgt het diploma overhandigd
Eindelijk konden er recentelijk weer graduaties plaatsvinden bij
Judovereniging Borger. En doordat de maatregelen zijn versoepeld
was publiek ook weer welkom.
Onder leiding van trainer Roel
van Alff werden de examens als
gebruikelijk gehouden in de dojo
naast sporthal “De Koel”. En in
een spannende maar goede sfeer
aanschouwden de aanwezigen dat
alle examenkandidaten een band of
een slip werden bevorderd. Voor

de gele band slaagden Nick Wever,
Liam de Groot en Younes Quazen.
Goed voor oranje waren Matthijs
van Haarlem en Joris Smeenge.
Een blauwe band was er voor Koen
Elzinga die een zeer verdienstelijk
examen aflegde.

Uitslagen Bridgeclub DES Exloo
Het was donderdagavond 7 april al weer de
laatste zitting voor DES 2 van het, door corona
onregelmatig verlopen, seizoen 2021/2022.
Uitslag in de A-lijn:
1.mw Fenny Bruins & dhr Geert Joosten
2.ep Wendy en Ruud van Beusekom
3.mw Didi van Aacken &
dhr Hendrik van Veen

71,54%
63,67%
62,14%

B-lijn:
1.mw Co Glazenburg & mw Petra Visser
42,38%
2.mw Gré Beerta & mw Hennie Polling
41,96%
3. mw Joukje Van Os & dhr Pieter Bokhoven 41,64%
We spelen elke donderdagavond in Hotel De Oringer
Marke te Odoorn. Wie interesse heeft om te gaan
bridgen, òòk beginnende bridgers, kunnen voor
informatie terecht bij Pieter Bokhoven tel. 0591 346454
of bcdes.secr@gmail.com
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Jannes Kolthof uit Gieten benoemd tot
erelid van IJsvereniging Gieten-Bonnen

Dinsdag 12 april 2022

Avondvierdaagse Borger voor de 8e keer
van start
Van 7 t/m 10 juni 2022 zullen wederom
ruim 500 wandelaars van jong tot
oud zich 4 avonden lang verzamelen
op het sportpark "de Drift" voor de
mooiste wandeltochten door Borger en
omgeving. Dan wordt voor de 8e maal de
Avondvierdaagse Borger georganiseerd.
Ook dit jaar staat weer de 5 kilometer
voor de allerjongsten uit de onderbouw
(onder begeleiding van een volwassene)
op het programma. En natuurlijk
staat ook de 10 kilometer weer op dit
programma.

Op donderdag 7 april jl. nam de 82-jarige Jannes Kolthof uit Gieten afscheid van
het bestuur van IJsvereniging Gieten-Bonnen. Niet zomaar en niet na een heel korte
periode. Nee, Kolthof, die geboren en getogen in Kostvlies is, was veertig jaar lid van
het bestuur, kreeg een heel mooi afscheid en werd tot erelid benoemd.
Nuchter als Kolthof is reageerde hij heel
koel, maar deed het het hem wél wat. “Heel
mooi dat ze dit doen, maar het hoeft voor
mij allemaal niet hoor.” Hij was al die jaren
algemeen bestuurslid en deed van alles, maar
wat hij het met name deed was het vegen van
de baan. “Dat was altijd prachtig om te doen.
Eerst op de schaatsen achter de veegmachine.
Dan bleef je ook nog lekker warm en later
kon ik erbij zitten. Dat was wat frisser, maar
ik bleef het doen. Prachtig met de jeugd ook.
Dan hingen ze erachter en dan vroeg ik me

Het inschrijfgeld bedraagt € 6,50,- voor vier
dagen. Voor de kinderen van groep 1&2
bestaat er de mogelijkheid om één dag te
wandelen dan betaalt u € 4,-.
De inschrijvingen gaat voornamelijk digitaal
en zal in mei geopend worden. Er komt dan
een link op http://www.avondvierdaagseborger.nl naar de pagina waar u zich digitaal
kunt inschrijven t/m 6 juni.

af waarom het ineens zo zwaar ging. Dus
toen heb ik maar spiegels op de machine
laten zetten. Later kwam er een zwaailamp op
zodat iedereen me kon zien vegen. Handig in Om deel te nemen aan de Avondvierdaagse
het donker.”
kunt u zich individueel of als medeloper van
een schoolgroep inschrijven. Inschrijven op
Het bestuur van de ijsvereniging heeft
jarenlang met heel veel plezier met Jannes
Kolthof mogen samenwerken. Gelukkig voor
hen blijft hij gewoon langskomen, maar dan
als erelid. (Week in Week uit / Gerry Grave)

de startavond kan ook nog (contant betalen)
maar heeft niet onze voorkeur.
De starttijden zijn op dinsdag tot en met
vrijdag voor de 5km om 18:15 uur en voor
de 10km 18:00 uur. Alleen op vrijdag geldt er
voor de 10km een aanpaste starttijd van 17:45
vanwege het defilé later op de avond.
Voor meer informatie:
www.avondvierdaagse-borger.nl of stuur een
mail naar: avond4daagseborger@gmail.com.
Facebook: avondvierdaagse.borger

Geslaagde koppelviswedstrijd in
Valthermond
Activiteiten in het dorpshuis in
2e Exloërmond
Op 6 april hebben we bij Samen Eten de 102de verjaardag gevierd van de heer Bartels.
Al enige jaren is hij een trouw deelnemer aan het Samen Eten. Op 20 april gaan we
weer Samen Eten, aanmelden is nodig, dat kan telefonisch via 0599-202609 of via
dorpshuis2emond@outlook.com Kom eens een hapje mee eten.
Visbeleving & Forelvijvers OETZ in Valthermond is bij vele visliefhebbers al jaren
een zeer geliefde locatie. De eigenaren Oetze en Margareth Veentra organiseren
regelmatig diverse activiteiten. Zo was er afgelopen zaterdag een koppelviswedstrijd,
Alie en John van Sonsbeek uit Schoonebeek wonnen de wedstrijd. Het echtpaar ving
maar liefst 24 steuren! In totaal werden er 149 gevangen.
Oetze Veenstra zegde toe dat nog veel meer
wedstrijden volgen. “Kijk maar eens op ons
programma. Dit was de tweede dit jaar en
het was echt erg geslaagd. In totaal deden
vijftien koppels mee en dus waren er in totaal
dertig deelnemers. Het was heel gezellig,
ook na afloop toen even werd nagezeten.”
Er was deelname van mensen uit regio, maar

ook mensen die iets langer moesten rijden.
Voor de winnaars lag een heerlijk vleespakket
klaar. Veenstra kijkt alvast naar het komend
weekend uit. “Het XXL-weekend wordt dan
georganiseerd. Tijdens het weekend wordt
driehonderd kilo grote zalmforel (tot zes kilo)
uitgezet.” (Week in Week uit / Gerry Grave Foto:
Freddy Stotefalk)

Koor nu op donderdagavond
Het dorpskoor “JOY” heeft haar
wekelijkse kooravond verschoven naar de
donderdagavond. Vanaf 11 april wordt er van
19.30 tot 21.30 uur een breed en gevarieerd
repertoire gezongen. De meeste leden van dit
gemengde koor zijn van middelbare leeftijd.
Lijkt het u leuk om mee te zingen, u bent
welkom!
Op donderdagmorgen van 10.00 uur tot
12.00 uur is er de mogelijkheid om in het
dorpshuis een kopje koffie te drinken en
dorpsgenoten te ontmoeten. Elke keer is
er een activiteit. Het programma voor de

komende weken is:
14 april: Paaspuzzel en quiz
21 april: Film Dagboek van een Herdershond.
28 april: Naar de schaapskudde en met elkaar
daar koffiedrinken.
5 mei: Bingo (1e donderdag van de maand).
Loop eens binnen om zelf te beoordelen of
u vaker wilt komen. Op 13 mei is er weer
een bingo avond. Er worden 9 rondes en een
super ronde gespeeld. Kosten € 10,00 voor
de Bingokaarten, inclusief de koffie of thee.
Andere drankjes voor eigen rekening. We
starten om 19.30 uur.
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Scherper zicht bij Sturing Optiek dankzij biometrische
glazen van Rodenstock
die exact passen bij de ogen en dus
het scherpste zicht mogelijk maken.
Daarom werken wij alleen met de
innovatieve technologie van Rodenstock
voor de meting en bepalen wij de exacte
waarden van het individuele oogprofiel
met behulp van de DNEye® Scanner.
Het resultaat: biometrische brillenglazen
die tot op de micrometer nauwkeurig
overeenkomen met de individuele
ogen. De drager ervaart meer comfort
en het scherpst mogelijke zicht op alle
afstanden en in alle lichtsituaties”.

Uitslag Klaverjassen in
Valthe
Per twee weken is er op woensdag in een gezellige
ambiance klaverjassen in Ons Dorpshuis te Valthe.
Een ieder is welkom. We zitten in een ruim opgezette
zaal aan grote tafels. Inleg is slechts 3,00 euro en er zijn
mooie vleesprijzen te winnen.
Uitslag woensdag 6 april:
1e prijs Jaap van Aarst
2e prijs Geert Middeljans
3e prijs Rolf Kraster
4e prijs Ron Middeljans

5306
5264
4871
4830

Poedel

3895

Catrien Boekholt

Volgende kaartavond: woensdag 20 april, aanvang 19.30 uur.

Deskundigheid, kwaliteit en
klantenservice drie eigenschappen
waardoor Sturing Optiek in Borger een
uitstekende reputatie heeft opgebouwd.
Al meer dan 20 jaar biedt de optiekzaak
klanten een bekwame en toegewijde
Aeilko Niewold van Sturing Optiek met naast hem de DNEye® Scanner
service voor oogzorg en brillen. Het
dienstenpakket omvat een gedetailleerd
Om iedereen kennis te kunnen laten maken met de B.I.G. technologie heeft oogonderzoek, deskundig productadvies
Sturing Optiek in Borger vorige week de B.I.G. . Vision® oogmeetdagen
en een ruime keuze aan mooie,
georganiseerd. De speciale caravan van Rodenstock met daarin de DNEye® trendy monturen en ultramoderne
Scanner stond deze dagen voor de winkel. Onze ogen zijn dagelijks keihard brillenglazen. Met voortreffelijk
aan het werk om ons alles goed te laten waarnemen. Dankzij B.I.G. Vision® vakmanschap en merkproducten van
kan dit met meer comfort en nog scherper zicht in alle omstandigheden.
onder meer Lindberg, Volte Face en
B.I.G. staat voor Biometrisch Intelligente Glazen. Deze nieuwe generatie
andere bekende fabrikanten heeft Aeilko
brillenglazen ondersteunen de ogen op elk moment en bij elke beweging:
Niewold in de loop der jaren een trouwe
250.000 unieke momenten per dag! De basis hiervoor is een individuele
schare tevreden klanten opgebouwd en
meting van de ogen die Sturing Optiek, als ervaren expert in Biometrisch
behoort hij tot de topadressen tot ver
Intelligente Glazen, uitvoert met behulp van de modernste technologie: de
buiten Borger als het gaat om goed zien
DNEye® Scanner.
en er goed uit zien!
Aeilko Niewold de oogmeetspecialist
en bedrijfsleider van Sturing Optiek
legt uit: “Met de DNEye® Scanner
van Rodenstock worden van elk oog
duizenden datapunten gemeten. Op
basis hiervan bepalen we de persoonlijke
biometrisch oogmodel. Deze individuele
data en de gepatenteerde DNEye®
PRO technologie gebruiken we voor
de productie van de persoonlijke

brillenglazen”. Niewold vervolgt: “Als
voorbeeld neem je de multifocale
brillenglazen. Dit type glas ondersteunt
het zicht op alle afstanden en wordt
gedragen door mensen vanaf een jaar
of 45. Deze worden over het algemeen
vervaardigd volgens een standaard
oogmodel, dat slechts voor 2% van alle
ogen geschikt is. Wij zijn nu in staat
multifocale brillenglazen te leveren

Wilt u ook een oogonderzoek met de
DNEye® Scanner of meer informatie
over de voordelen hiervan neem dan
contact op met Sturing Optiek. Sturing
Optiek is telefonisch bereikbaar via
0599-236136. U kunt Sturing Optiek
vinden aan Achter de Brink 20 in
Borger. (Week in Week uit/Martin
Zaagman)

Ruud Boven en De Treffer'16 maken 2e Exloërmond een
beetje hartveiliger

van de club werd voor de gelegenheid
omgetoverd tot een cursusruimte met
reanimatiepoppen en verdeeld over
2 avonden werden 12 vrijwilligers
onderricht in het reanimeren en het
gebruiken van de AED. vv De Treffer16
en Boven reanimatietraining en
anesthesie hopen dat leden en aanhang
het voorbeeld volgen en zich aanmelden
voor een reanimatietraining. Dit kan
binnen onze gemeente via Hartveilig
Borger-Odoorn.

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

In juni 2022 organiseert Hartveilig
Borger-Odoorn in de gehele gemeente
bijna dagelijks reanimatiecursussen
voor hun inwoners, iedereen die een
reanimatiecursus wil volgen kan zich
aanmelden via de website
www.hartveiligbo.nl. Het uitgangspunt
van de stichting is, dat deze training/
cursus gratis te volgen is!

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

TE HUUR!

GARAGEBOXEN

Biologische boerderij
“de Morene”

in Exloo, Valthermond
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

aardappelen,
groenten en fruit

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

Lemenweg 4a
Drouwen
tel. 0599-564563

Afgelopen week heeft Ruud Boven, van Boven reanimatietraining
en anesthesie, 12 trainers en leiders van vv De Treffer '16 de cursus
reanimatie/AED gegeven. 2 jaar geleden zijn vv De Treffer '16 en Boven
reanimatietraining en anesthesie een sponsorovereenkomst aangegaan,
waarbij er een AED gesponsord is inclusief het onderhoud ervan en daar zat Boven reanimatietraining en anesthesie
ook een cursus reaninmatie bij voor de trainers en leiders van de club.
ontplooit zelf geen commerciële
activiteiten binnen de gemeente BorgerNu de coronamaatregelen dan eindelijk tijd de cursus ook daadwerkelijk in
Odoorn!
volledig ten einde lijken werd het
praktijk te gaan geven. De kantine

Koersbalvereniging op bezoek bij de huiskamer van
Impuls in Gieten
De koersbalvereniging uit Gieten kwam op maandagochtend 4 april en
donderdag 7 april op bezoek.
Tijdens de huiskamer in Gieten
werden de deelnemers in beweging
gebracht door de koersbalvereniging.
Doel hiervan was om de deelnemers
kennis te laten maken met koersbal. De
mat werd uitgerold en er werd uitleg
gegeven wat de spelregels zijn. Daarna

konden de deelnemers oefenen. De
Koersbalvereniging kan op deze manier
leden werven, zodat het ledenaantal wat
groter wordt. De koersbalvereniging
speelt iedere woensdagmorgen in de
activiteitenruimte bij Impuls aan de
Brink 10 te Gieten van 9.30 tot

11.30 uur. Voor meer informatie kunnen
jullie terecht bij Roelof Schuiling
0592 - 26 40 23.

22

Dinsdag 12 april 2022

23

Overige voetbaluitslagen
in de regio
Eext 		
Balkbrug
De Treffer ‘16

Gieterveen
Buinen 		
SVBC 		

2-2
1-2
0-11
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HEERLIJKE
PAAS ROLLADE
KILO

8.99!

sv Borger

GEKRUIDE
KIPDRUMSTICKS

Zaterdag 16 april 2022		
09:00 Borger JO13-1
Meerdijk JO13-2
11:15 Borger JO13-2
Roden JO13-3JM
12:00 Borger JO13-3JM
Ter Apel ‘96 FC JO13-2
14:30 Borger 1
Angelslo Sc 1
14:30 Borger 3
Ter Apel ‘96 FC 2
10:00 DVC’59 JO15-1
Borger JO15-2
10:30 SJO OFW JO17-1
Borger JO17-2
12:30 SVBO JO17-1
Borger JO17-1

500 GR

2.99ho!ud

Alles onder voorbe
prijzen
van extreme inkoop

M E G A
5
5
5
5
5
5

KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO

V O O R D E E L :

KIPPENBOUTEN 		
HAMLAPPEN 			
SPEKLAPPEN 			
SCHOUDERKARBONADE
GEMENGDGEHAKT 		
RIBLAPPEN 			

10 GEHAKTBALLEN
10 GRILLBURGERS
10 KIPSCHNITZELS

7,50
6,99
6,99

16.25
35.95
30.90
28.75
29.45
56.25

3 MAGERE VARKENSROLLADES SLECHTS 18.50!

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

flink. Hij voelde dat er meer inzat, maar
realiseert zich dat handhaving een lastige
kluif zal worden. Trainer Loewi Piebes:
“We hadden de betere kansen en er zat
nog wel meer in, maar ja.” De rode kaart
van Gruno-speler Omer Cagiran kwam
helaas voor Nieuw-Buinen te laat; vijf
minuten voor het einde van de wedstrijd
moest hij het veld verlaten. Daarna
scoorde Kunst de 2-3. Het was in de
slotminuut en dus te laat om er nog
iets van te kunnen maken. Binnenkort
ontmoeten de oranjehemden nóg twee
ploegen die onderin bivakkeren. Piebes
blijft hoop houden op een stunt om er
in te kunnen blijven.

Maandag 18 April			
Sellingen 2
Buinerveen 2
10.00 uur
Wedde 3
Buinerveen 3
10.00 uur

Gieten
Gieten 6
VV Gieten

Vrijdag 15 april
19:55 LTC 6

Gieten 2 Zaal

Zaterdag 16 april
10:30 Musselkanaal JO13-1
12:00 LTC MO15-1
13:00 Gieten/Eext JO15-2
13:00 Gieten/Eext JO13-1
14:30 Gieten/Eext JO15-3

Gieten/Eext JO13-2
Gieten/Eext MO15-1
Pekelder Boys JO15-1JM
Potetos JO13-1
Musselkanaal JO15-2

Paasmaandag 18 april
10:00 SPW 3
14:00 CEC 1

Gieten 6
VV Gieten

Nieuw-Buinen – Gruno 2-3
21. Smid 0-1, 44. Weggers 0-2, 67.
Dennis Kunst 1-2, 84. Van Kalsbeek
1-3, 90. Dennis Kunst 2-3. Rode kaart:
85. Cagiran (Gruno). Toeschouwers:
125.

De Treffer ‘16
Zaterdag 16 april 2022 				
09:30 De Treffer ‘16 JO9-1JM
LEO (Loon) JO9-1
10:45 Assen FC MO17-2
De Treffer ‘16 MO17-1
11:00 De Treffer ‘16 JO13-1JM
Mussel JO13-1
11:30 Haren JO17-1
De Treffer ‘16 JO17-1
Maandag 18 april 2022 				
10:00 Ter Apel ‘96 FC 3
De Treffer ‘16 2

Nieuw-Buinen
13-4-2022
20:00 VKW VR1
Nieuw Buinen VR1
			
16-4-2022
11:00 Nieuw Buinen MO17-2 ST Tynaarlo/VAKO MO17-1
09:00 Ter Apel ‘96 FC JO11-2 Nieuw Buinen JO11-1
10:00 Gomos MO19-1
Nieuw Buinen MO19-1
15:00 Achilles 1894 MO17-1
Nieuw Buinen MO17-1
18:30 Twedo 2
Nieuw Buinen 2
			
18-4-2022
14:00 Annen 1
Nieuw Buinen 1

Gasselternijveen
Zaterdag 16 april 2022
SJO ZVC’14 JO17-1
SJO ZVC ‘14 JO14-1JM
SJO ZVC ‘14 VR1

SJS JO17-1
VKW JO14-1JM
VKW VR1

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

Nieuw-Buinen kan het ook niet tegen Gruno

vv Buinerveen

Donderdag 14 april
19:30 Bareveld 3
20:00 Musselkanaal 1

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

10 ROLLADESCHIJVEN 6,99
10 BACONBURGERS 6,99

Zondag 17 april 2022		
10:00 Borger 2 zo.
EEC 2
Woensdag 20 april 2022		
20:00 FC Klazienaveen 5
Borger 3

VOLG ONS OOK OP

FACEBOOK!

10:00
11:00
14:00

Maandag 18 april 2022
Gasselternyveen 1
KSC 2

VV Sleen 1
Gasselternyveen 2

14:00
10:00

Vrijdag 22 april 2022
Gasselternyveen 45+1
Nieuw Buinen 45+1
Gasselternyveen 45+1
Borger VR1
SJS VR2
SJO ZVC ‘14 VR1

SJS 45+1
Gasselternyveen 45+1
Buinerveen 45+1
SJO ZVC ‘14 VR1
SJO ZVC ‘14 VR1
Buinerveen VR1

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

Voor Nieuw-Buinen wordt het nu wel erg lastig zich in Zondag 2L te
handhaven. Afgelopen zondag werd in de Buunerdrome met 3-2 van Gruno
verloren. De Stad-Groningers staan een plek boven Nieuw-Buinen en dus
op de voorlaatste plaats. Voorafgaand aan het duel hadden ze vier punten
meer dan de Buunders behaald. Nu zijn dat er zeven met nog negen
wedstrijden te spelen.
Een lastige opgave, weet ook Dennis
Kunst die er als verdediger twee

inschoot. Kunst, die altijd voorop in
de strijd gaat, ergerde zich bij vlagen

Nieuw-Buinen: Waarsing; Marc
Schipper, Koerts, Dennis Kunst en Rick
Kunst; Bos (80. Koster), Alberts, Bults
en Felix (75. Boer); Engelkes en Milan
Schipper (70. Mike Schipper).
(Week in Week uit / Gerry Grave
Foto: Herman van Oost)

Kaartverkoop jubileumweekend SV Borger start
a.s. zondag
In het weekend van 1 en 2 juli viert S.V. Borger haar 75-jarig jubileum.
Inmiddels is het aftellen richting het feest begonnen. A.s. zondag 17
april duurt het nog exact 75 dagen tot de start van de festiviteiten. Op
deze symbolische datum begint de voorverkoop voor zowel de jubileum
feestavond op zaterdag 2 juli, als voor de verrassingswandeling ‘Borger op
Drift’ op vrijdagavond 1 juli. Voor het aanschaffen van de kaarten kunt u
vanaf komende zondag terecht op www.svborger.com.
‘Borger op Drift’ op vrijdagavond 1
juli
Deelnemers zullen in groepen
een wandeling maken over het
sportcomplex. Onderweg staan diverse
verrassingen op het programma. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan muziek en
toneel. Maar laat u vooral verrassen!
Natuurlijk staat de voetbalvereniging
en haar historie centraal. Verwacht niet
dat uw stappenteller op tilt zal slaan, de
afstanden zijn goed te overzien, het gaat
bij deze activiteit om de totale belevenis!
Locatie: Sportpark de Drift
Datum: Vrijdag 1 juli 2022
Starttijden: Om het kwartier tussen
18.00 en 20.15 uur (u koopt een kaart
voor een bepaalde starttijd)
Ticketkosten p.p.: €5,-

Jubileumfeest op zaterdagavond 2
juli
Op de zaterdagavond staat het klapstuk
van het jubileum op het programma. In
de feesttent op ons sportpark hopen we
vele leden en oud-leden van onze club
te mogen ontvangen om er gezamenlijk
een overweldigend (reünie)feest van
te maken. Aan de muziek zal het niet
liggen. De fantastische coverband
Xclusive staat op het podium. Xclusive
blaast vol energie en enthousiasme het
dak er af. De band wordt alom geprezen
vanwege zijn veelzijdigheid, muzikaliteit,
repertoirekeuze, het goede geluid en
ga zo nog maar even door. Niet voor
niets behoort Xclusive tot de top van de
Nederlandse party- en coverbands!
Locatie: Sportpark de Drift
Datum: Zaterdag 2 juli 2022

Starttijd: 20.00 uur. Ticketkosten p.p.:
€10,- (earlybird tot 6 juni)
Meer info Xclusive: www.xclusive-live.nl
Zegt het voort!
SV Borger beschikt niet over een
sluitend historisch ledenbestand. De
organisatoren roepen een ieder dan ook
op om oud-teamgenoten in te lichten en
vervolgens te mobiliseren om met elkaar
één of meerder activiteiten te gaan
bezoeken. Alleen met de hulp van vele
(oud-)leden kunnen we ervoor zorgen
dat zoveel mogelijk oude bekenden
van de vereniging op de hoogte zijn
en hopelijk massaal afreizen om er een
onvergetelijk jubileum van te maken!
Overige activiteiten
Naast de al genoemde avondonderdelen
wordt er op zaterdag 2 juli voor de
jeugd en voor de senioren nog een
voetbalactiviteit georganiseerd. Ook
staat er voor sponsoren en bobo’s (in
de goede zin van het woord) nog een
formele receptie gepland. Voor deze
activiteiten hoeven echter geen kaarten
aangeschaft te worden. Meer informatie
hierover volgt binnenkort.
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Gieten wél de kansen maar geen punten

Dinsdag 12 april 2022

Opnieuw winst voor Borger op bezoek bij
Mussel

Foto: Alle Oldenbeuving

Het gaat Gieten niet voor de wind in de zondag derde Klasse c. De formatie van
trainer Rolf Veneboer zakt steeds verder weg en is bijna de aansluiting met de
middenmoot kwijt. Na het verlies van afgelopen zondag tegen hekkensluiter
Bellingwolde wordt het nóg een stukje moeilijker om aan te kunnen blijven haken. Op
eigen veld werd het 2-3.
De Gietenaren liepen steeds achter de feiten
aan. Al vroeg 0-1 en na dik een half uur de
gelijkmaker door David Modderman. Jarno
Hoiting scoorde achttien minuten voor tijd de
2-2 nadat zijn ploeg wederom op achterstand
was gekomen. Het was totaal niet nodig, want
de rood-witten kregen genoeg kansen er iets
van te maken, maar deden er te weinig mee.
Bovendien werden een aantal knullige fouten
gemaakt. Zo ook ik in de slotminuut toen
Lesly Korte Gieten de doodsteek gaf door de
2-3 te maken.
Veneboer was logischerwijs niet blij:
“Ongelooflijk verlies van Gieten tegen
hekkensluiter Bellingwolde. Bellingwolde wist
drie maal te profiteren van grote persoonlijke
fouten van Gieten in de opbouw en bij het

verdedigen, terwijl een stuk of zeven (!)
verschillende Gieten-spelers van een tiental
kansen maar twee wisten te verzilveren. Na
deze eerste overwinning van de gasten moet
Gieten langzamerhand naar beneden kijken.”
Gieten-Bellingwolde 2-3
10. IJzer 0-1, 35. Modderman 1-1, 60.
Wind 1-2, 72. Hoiting 2-2, 90. Korte 2-3.
Toeschouwers: 200.
Gieten: Pijpker; Van der Heijde, Schuiling,
Hollander (61. Jeffrey Tappel) en Kruize;
Reugebrink, Dijkstra en Alting; Hoiting,
Veldman (69. Rijnberg) en Modderman.
(Week in Week uit / Gerry Grave
Foto: Herman van Oost)

Quinten Pit redt het punt voor GKC in
Gasselte

Borger doet na vorige week weer helemaal mee om de bovenste plekken. Nadat het
hooggeplaatste HS’88 en koploper WVV aan de zegekar waren gebonden, wachtte nu
laagvlieger Mussel. Dat zijn voor de mannen uit Borger de lastigste wedstrijden en
dat bleek ook afgelopen zaterdag. In een matige wedstrijd ging de equipe van trainer
Joling er wel met de winst vandoor: 1-3.
Op een drassig veld in Mussel liet Borger de
thuisploeg vanaf het eerste fluitsignaal het
spel maken. Mussel speelde echter in een te
laag tempo om het de gesloten defensie van
Borger moeilijk te maken. Borger kwam er in
de omschakeling uit en kreeg ook de eerste
kans. Gijs Roda ging op de keeper af, maar de
snelle spits van Borger vergat af te drukken.
Verder was Borger te slordig aan de bal en
kwam het niet tot grote kansen. Er was een
vrije trap nodig om de ban te breken: Levi
van der Span liet zijn fijne traptechniek zien
en krulde de bal prachtig in de bovenhoek.
Vervolgens duurde het lang voordat er
weer iets gebeurde. Tien minuten voor rust
soleerde Floris Hiddink het strafschopgebied
in en schoot de bal prachtig in de verre hoek.
Mussel stelde er vrijwel niets tegenover en
loste geen enkel schot richting Borger-goalie
Edwin Haandrikman.
Na rust gooide Mussel het over een andere
boeg. Het begon meteen met de lange bal
spelen richting de lange en kopsterke spits
Hemmes. Tot grote kansen leidde het niet,
maar Borger kwam er ook niet uit. Het
speelde alsof de wedstrijd al binnen was en
de duels werden niet meer aan gegaan. Dit
leidde uiteindelijk ook in de 1-2. Afwachtend
werd er op het middenveld gekeken hoe
Mussel een aanval op zette. Na een voorzet
tikte Hemmes de bal achter Haandrikman, die
zich verkeek op het schot van dichtbij.

Het geloof was weer helemaal terug bij
Mussel en men ging nog meer de strijd
aan tegen het te slappe Borger. De gasten
kregen meer ruimte en kwamen er af en toe
gevaarlijk uit maar meerdere keren werd een
aanval onderbroken door een vlagsignaal van
de grensrechter voor vermeend buitenspel.
Het kwam uiteindelijk wel op 1-3, althans
dat dachten de groenhemden. Een schot
van Bonne Timmer werd bij de eerste paal
niet goed verwerkt door de doelman en
de bal belandde bij de tweede paal waar
Melvin Ottens vanuit een scrimmage kon
binnentikken. Scheidsrechter Kamman
keurde de goal goed, maar de grensrechter
had iets uit z’n hoge hoed getoverd vanaf
grote afstand. De bal was achter geweest
volgens hem en tot woede en verbazing van
alles en iedereen aan de kant van Borger
ging de scheidsrechter hierin mee. Een
lachwekkend voorval maar gelukkig werd het
even later toch nog 1-3. Hendrik Gustin liet
weer zien in goede vorm te verkeren en stelde
de zege veilig voor Borger.
Een belangrijke overwinning, aangezien een
aantal concurrenten punten verspeelden.
Volgende week wacht een thuiswedstrijd
tegen SC Angelso. Borger zal zich willen
revancheren voor de haast beschamende
uitnederlaag in het najaar. Wederom een
belangrijke wedstrijd dus om bovenin mee te
blijven doen.

HOC koploper na povere winst in derby
tegen Weerdinge
HOC is koploper in Zondag 3C en dat is een topprestatie. Het is echter wél zo dat
Musselkanaal een punt minder heeft behaald en nog twee wedstrijden te goed heeft.
De Exloër en Odoorner formatie won afgelopen zondag in en tegen Weerdinge met
2-1.

Afgelopen zondag sleepte het Gasselter GKC tegen Sportclub Roswinkel op de
valreep nog een punt uit het vuur. Op eigen veld werd het 2-2 nadat de thuisploeg tot
de laatste minuut nog tegen een 2-1 achterstand aankeek. In een wedstrijd die beide
kanten op kon schoot de jonge Quinten Pit in de slotminuut de 2-2 binnen.
Veel meer dan dat zat er ook niet in; GKC
miste door blessures weer een aantal spelers
en kwam al vroeg op achterstand, maar na zes
minuten trok Grieto Korthuis de stand weer
gelijk.
Aan het begin van de tweede helft kwamen
de Roswinkelers weer op voorsprong en
duurde het dus heel lang dat de voor GKC
heel bevrijdende 2-2 viel. Korthuis over de
wedstrijd: “Door die vele blessures zijn we
niet in staat het verschil te maken. Ik vind het
gelijkspel dan ook wel terecht.”

GKC blijft door dit resultaat in de
middenmoot van de zondag vijfde klasse C
staan.
GKC-Sportclub Roswinkel 2-2
2. Stap 0-1, 6. Korthuis 1-1, 55. Van der Veer
1-2, 90. Pit 2-2. Toeschouwers: 60.
GKC: De Vries; Twan Veldman (46. Van
het Hof), Van der Werf en Hogenboom (80.
Thijmen Niemeijer); Lubbers (46. Sterken),
Pit, Schuiling en Van der Helm; Sander
Niemeijer, Korthuis en Musch. (Week in Week
uit / Gerry Grave. Foto: Herman van Oost)

Tot aan de thee was er niets aan de hand
getuige de twee goals die werden gemaakt.
Eerst door Gert Middeljans en daarna door
Frank Fokke. In de tweede helft kwamen de
Weerdingers terug tot 1-2 door Mohamed
Suleiman. Daarna leek de 2-2 eerder
aanstaande dan de 1-3. Dat zag ook trainer
Bas Nibbelke van HOC: “De tweede helft
was werkelijk dramatisch. Weerdinge was véél
beter! Onze keeper hield ons op de been.”
Er werd nog een aantal keren gewisseld, maar
het richtte voor HOC niet veel uit. Gelukkig
voor Nibbelke en de zijnen werd wederom
een ‘moeilijke’ wedstrijd gewonnen en de
ploeg die bovenaan staat heeft altijd gelijk.
Net als vorige week kan worden gezegd dat
als de ploeg dit steeds blijft doen de titel dan
wel erg dicht bij komt, maar zo ver is het nog
lang niet.
Weerdinge-HOC 1-2
16. Middeljans 0-1, 20. Frank Fokke 0-2,

56. Suleiman 1-2. Toeschouwers: 150.
HOC: Nieborg; Enting, Middeljans, Spijker
en Robin van der Laan; Beek (80. Tewis), van
Bergen en Hiemstra; Kimmel (65. De Poel),
Siekman (80. De Zeeuw) en Frank Fokke.
(Week in Week uit / Gerry Grave
Foto: Rianne van der Laan)
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Vier bedrijven gul voor Volleybalclub
Action in Nieuw-Buinen

Vier bedrijven uit de regio hebben er voor gezorgd dat heren 1 van Volleybalclub
Action volledig in het nieuw zijn gezet en op deze manier weer netjes voor de dag
kunnen komen tijdens de wedstrijden. De vereniging is de bedrijven zeer erkentelijk
voor de bijdrage die men heeft gedaan en willen alle bedrijven nogmaals hartelijk
danken.
De bedrijven zijn JPD uit Stadskanaal
(hoofdshirtjes), Kemper Logistiek uit
Nieuw-Buinen (inloopshirtjes), Wegro

Timmerfabriek uit Stadskanaal (broekjes)
en Care Repair van Wilfred ter Veen uit
Stadskanaal.

Dinsdag 12 april 2022

De jeugdafdeling van HOC/Valther Boys
organiseerde een eieractie

De voetbalverenigingen HOC en Valther
Boys organiseerden een eieractie en
wel de jeugdafdeling van HOC/Valther
Boys. Mensen konden via een online
bestelformulier hun eieren bestellen.
Deze eieren konden ze zelf ophalen op
donderdag 7 april of laten bezorgen door
een jeugdlid van HOC/Valther Boys.
De spelers konden er nog een leuke prijs mee
winnen ook en elk kind loopt dan graag een
stapje harder. Dat deden Tiemen en Giel erg
goed, maar ook Roan en Daan en Stan. De
opbrengst van de eieractie komt geheel ten
goede aan de jeugd. (Week in Week uit / Gerry
Grave)

Jeu de boules club “De Schelpenhoek” uit
PCOB-afd. Borger gaat fietsen en film kijken
Gasselte speelde haar eerste toernooi
De PCOB afdeling Borger wil weer samen gaan fietsen op de volgende dagen. 14
april, 12 mei, 9 juni, 14 juli, 11 augustus en 8 september. Dit is dan altijd op een
donderdagmiddag. Vertrek is dan altijd om 13.30 uur aan de voorzijde van de GoedeHerderkerk aan de Hoofdstraat in Borger.
Noteer ook alvast vrijdagmiddag 29 april in
uw agenda. Dan krijgt u de prachtige film
“Wildernis in Drenthe” van Henk en Janetta

Bos te zien. PCOB- Odoorn is hier ook voor
uitgenodigd. Deze film begint om 14.00 uur
in het Anker in Borger.

In het Kleine Kerkje in Gieterveen
Op zaterdag 2 april jl. hield Jeu de boules club “De Schelpenhoek” uit
Gasselte haar eerste toernooi voor de eigen leden. Dit toernooi telt mee voor de
clubkampioenschappen, de deelnemers deden hun uiterste best. Dit seizoen zijn
er nog vier eigen toernooien. De beste drie resultaten tellen mee voor wie zich
clubkampioen mag noemen.
Zestien leden namen deel aan het toernooi.
Voor de pauze werden er twee rondes
gespeeld. En na de pauze werd er nog 1
ronde gespeeld. Er was 1 deelnemer die
alle drie de partijen won en zo de eerste
prijs behaalde. Jo Vriend nam de eerste
prijs mee naar huis. Haar echtgenoot, Roel
Vriend, werd tweede. Ria Bokhorst werd
derde en Geesje de Vries legde beslag op
de vierde plaats. Dick Meertens kreeg de
aanmoedigingsprijs.

23 april om 20.00 uur: Mauthausen
liederen

Zou u nu ook eens kennis willen maken
met de jeu de boules-sport kom dan gerust
eens langs. Er wordt gespeeld op de prachtig
gelegen banen, naast de tennisbanen, aan
de Hoogte der Heide in Gasselte. Er wordt
gespeeld op: Maandag vanaf 13.30 uur. op
Woensdag vanaf 10.00 uur en op Zondag
vanaf 10.00 uur. Vanaf 1 mei tot 1 september
ook op vrijdagavond vanaf 19.00 uur.
Er is geen opkomstplicht, maar wie op tijd
aanwezig is speelt ook.

Aankomend weekend

Kunstroute Aa en Hunze
Zondag 17 en maandag 18 april, paasweekend, organiseert Stichting Beeldend
Kunstenaars Aa en Hunze weer haar jaarlijkse kunstroute in de gemeente Aa en
Hunze.
De deelnemende, professionele, kunstenaars
stellen hun atelier open voor publiek of
exposeren op een bijzondere locatie dit
weekend, beide dagen van 11.00 tot 17.00
uur. De deelnemende kunstenaars zijn:
Eveline Bekkering, Dinie ten Brink, Tedja
Duyvesteijn, Fons van Hamersveld, Geke
Hoogstins, Nel Kamphuis, Jolein Landeweer,
Charity van der Meer, Ingrid Onstenk, Willy

Peetsma, Sonja de Ridder, Kees van Rijen,
Wikje Schoon, Edith Stoel, Wilma van der
Vliet en Geert de Weerd.

Integer en vol overgave, waarbij de snaar “Opdat wij niet vergeten…”wordt geraakt.
In het Kleine Kerkje in Gieterveen wordt een uitvoering gegeven van de Mauthausenliederen. Mauthausen; een van de vele concentratiekampen tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

Mikis Theodorakis heeft de teksten van
de Grieks-Joodse dichter, toneelschrijver
en gevangene in Mauthausen - Iacovos
Zie de advertentie elders in deze
Kambanellis - op muziek gezet. Deze
Week in Week uit of
teksten zijn vertaald door Lennaert Nijgh
www.stichtingbeeldendkunstenaarsaaenhunze. in de jaren 60. De composities worden
nl voor meer informatie en de kunstroute.
vertolkt door Hanneke Evink (zang) & Juul

Beerda (accordeon). Tijdloos... immers na
Mauthausen zijn er nog zoveel plekken op
de wereld waar mensen worden vervolgd,
opgesloten en gemarteld. Ingrijpende
gebeurtenissen in een mensenleven waarin de
liefde hen een houvast biedt.
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Pauline Broekema gaf prachtige lezing
in Exloo

Dinsdag 12 april 2022

Vele soorten vogels tijdens vogelexcursie
van IVN Aa en Hunze in Gieten gespot

Afgelopen week gaf Pauline Broekema, schrijfster en oud-verslaggeefster van
het NOS-journaal, een prachtige lezing voor een goed gevulde zaal in diner-café
Bussemaker in Exloo. Deze zogenoemde Bevrijdingslezing, een samenwerking van de
bibliotheek Odoorn en historische vereniging Carspel Oderen stond eerder gepland in
2020, het jaar dat we 75 jaar waren bevrijd. Vanwege corona werd de lezing uitgesteld.
Boschhuis en Het uiterste der zee
Aan de hand van twee hoofdpersonen uit de
boeken Het Boschhuis, een familiekroniek en
de familiegeschiedenis in Het uiterste der zee,
nam ze ons mee naar de oorlogsjaren ’40-’45.
In Het Boschhuis, een villa in het Utrechtse
dorp Bilthoven, lezen we over oom Pieter,
die in 1944 – zes maanden voor de bevrijding
– als verzetsstrijder door de Duitsers wordt
gefusilleerd. Het boek Het uiterste der
zee speelt zich af in Noord-Groningen en
in Friesland. Broekema vertelde over de
Groninger verzetsman Kees Bos (oogarts) en
een joodse moeder Mies met haar kind Sarah.
Moeder en kind duiken onder in Friesland,
gescheiden van elkaar.

Zondagochtend om 8.00 uur stond een groepje van mensen bij de parkeerplaats aan
de Nijslootsweg in Gieten voor een vogelexcursie van IVN Aa en Hunze klaar. Onder
leiding van vogelspecialist Jos Bredek uit Gieten ging men even later op pad om
mooie vogels te zien en de mooiste geluiden ervan te horen.
De groep liep langs het grote zandgat en de
kleinere wateren iets verderop. De ijsvogel
werd dan wel niet gezien, maar er waren
genoeg andere vogels te spotten. “De ijsvogel
is schuchter, maar de merel en tal van andere
vogels zagen we wél en dat is ook prachtig”,
zei Bredek.

Na de bevrijding worden Mies en Sara
herenigd. Ze vertelde over de veerkracht en
moed van de mensen in deze zwarte periode.
Broekema liet de tijd van de oorlog op
indringende wijze herleven, door enerzijds
passages uit de boeken voor te lezen en
anderzijds door haar verteltrant. Het verzet
en haar liefde voor het noorden (Pauline
Broekema is in Groningen geboren) kwam
eveneens aan de orde.

De vogels die men o.a. zag waren tjiftjaf,
zanglijster, merel, koperwiek, kramsvogel,
grote lijster, boomklever, boomkruiper,
De lezing had als titel Terug naar Drenthe. Ze buizerd, geelgors, vink, kool- en pimpelmees,
vertelde over haar fijne jeugdherinneringen.
Geboren in de stad Groningen, maar vaak
Tijdens deze lezing gaf ze een inkijk op haar ging het e gezin op vakantie in Drenthe.
manier van werken: uitgebreid onderzoek ligt Naar het bos, de heide van Dwingeloo, lange
steeds aan de basis van haar werk. Ook lichtte wandelingen maken, pannenkoeken eten in
ze een tipje van de sluier op over het thema
Odoorn. Een tijd waarin volgens haar de zon
Als u het leuk vindt om de volgende
van haar nieuwe boek.
altijd scheen. (Roelof Hoving)
wandel4daagse tot een succes te maken....
reageer dan nu!! De avondvierdaagse 2022
editie gaat door en wel van 7 juni t/m 10
juni. Dit is alleen mogelijk met zo veel
mogelijk vrijwilligers.

Op zaterdag 16 april om 20.00 uur treden mannen van Hollywood Horse Shit op in
concertboerderij d'Rentmeester. Hollywood Horse Shit staat voor het eerst in hun
dertigjarige historie in d’Rentmeester en dat mag gevierd worden! Blues, rock ’n roll,
country en Ierse folk; ieder optreden staat garant voor een prachtige, gezellige avond
en u kunt daarbij zijn.

Het repertoire bestaat uit muziek uit de
zeventiger jaren van de vorige eeuw met af
en toe een sprong naar de top 40 muziek uit
die tijd. Hun lijflied is ‘On the road again’ van
Willlie Nelson. De Amerikaanse band Dr.
Hook and the medicine show had een grote
invloed en ook ‘Silvia’s mother’ is een grote

De groep van ongeveer twintig mensen had
nog wel langer willen lopen, maar vanwege
het tegenvallende weer werd onderling
afgesproken iets minder lang op pad te gaan.
“Het ging prima en het was een leuke groep.
Wel jammer van de kou en de plensbui,
maar uiteindelijk hebben we veel gezien en
gehoord”, aldus een tevreden Bredek.
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Avondvierdaagse Borger zoekt
vrijwilligers

d’Rentmeester gaat het Paasweekend
knallend met Hollywood Horse Shit

Hollywood Horse Shit ontstond bijna 30
jaar geleden tijdens een oudejaarsfeestje van
een vml. muziekhuis in Emmen. Alex, John,
Wim en Jan werden gevraagd om enkele
akoestische nummers te spelen. Dit was een
succes omdat het allemaal vrij relaxed ging en
ook nog goed klonk. Hollywood Horse Shit
was geboren.

houtduif, witte kwikstaart, grauwe gans, wilde
eend, grote bonte specht.

hit en één van hun beste liedjes. Daarnaast
spelen ze blues, rock’n roll, Ierse folk,
Country en andere Evergreens.
Dit optreden staat garant voor een prachtige
gezellige avond, met 'handmade music'
voor jongere ouderen en oudere jongeren.
Je bent van harte welkom om deze unieke
voorstellingen te komen bezoeken in de
sfeervolle concertboerderij d'Rentmeester in
Valthermond.
De bar gaat open vanaf 19:15, parkeren op
eigen terrein. Kaarten zijn te bestellen via de
website www.drentmeester.nl

Wij zijn dan ook naarstig op zoek naar
vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen
met de verschillende taken zoals:
- u kunt stempelen en routes uitdelen bij de
start
- u wilt bij een post/ bij de rust, drinken
uitdelen aan de wandelaars of de kaartjes
stempelen bij de rust
- u kunt bij de finish de wandelaars de
kaartjes voor de volgende dag meegeven.
En natuurlijk de medailles uitdelen!
- u kunt de routes fietsen tijdens de
wandelingen om op te letten of alles goed
verloopt
- u kunt de routes als laatste nalopen om
rommel en bordjes op te ruim
- Koffie en thee te verzorgen voor alle
vrijwilligers tijdens hun taak
- U kunt verkeersregelaar (16 jaar en ouder)
op de route zijn

Verkeersregelaars, zij zijn noodzakelijk als
tijdens een evenement gebruik gemaakt wordt
van de openbare wegen. Zij mogen alleen
stop- en oprijtekens geven.
Neem contact op met ons!!
Stuur ons een mail avond4daagseborger@
gmail.com, geef aan waarmee je ons van
dienst wilt/kunt zijn en wij nemen z.s.m.
contact met u op. U kunt al meehelpen
vanaf 1 avondje! U hoeft dus niet meteen
alle dagen te kunnen. Borger; een kei van een
wandeldorp! Voor meer informatie:
www.avondvierdaagse-borger.nl of stuur een
mail naar: avond4daagseborger@gmail.com.
Facebook: avondvierdaagse.borger

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
Seniorenvereniging Borger e.o.
organiseert gezellige middag
Op 19 april is er weer een gezellige middag voor de leden van de Seniorenvereniging
Borger e.o.
We hebben dan o.a de Jaarvergadering en het
is prettig dat deze na 2 jaar van maatregelen
weer gehouden kan worden. Na de pauze zal
Andes ons gaan vertellen wat zij o.a. voor ons
als Senioren kan betekenen.

Ook zal er informatie zijn over de
ouderenadviseur die naar jaren weer actief zal
zijn in onze Gemeente. We hopen veel leden
op de bijeenkomst met een kleine verrassing
op 19 april a.s. te mogen begroeten.
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Zaterdag 30 april in Atlas Theater

Vijf sterren voor ‘Bruid Te Koop’ van
de Nederlandse Reisopera

‘Anne Lichthart maakte een bewerking in spitsvondig, knapperig Nederlands.
Voeg daarbij de geestige regie, fabuleuze kostuums, sexy choreografie en sterke
zangprestaties en je hebt een onweerstaanbare voorstelling’, aldus de Volkskrant.
De Nederlandse Reisopera heeft de komische
opera ‘Prodaná nevěsta’ (Die verkaufte Braut)
van Bedřich Smetana in een eigentijdse
nieuwe jas gestoken. Dit volwassen sprookje
vol seks en humor wordt gezongen in een
fonkelnieuwe, Nederlandse bewerking van
Anne Lichthart en daarmee als ‘Bruid Te
Koop!’ ontdaan van het etiket ‘folkloristisch’.
Zo krijgt het de kans om opnieuw ontdekt
te worden als een van de meest geslaagde
komedies uit het operarepertoire.
Het verhaal kan bijna niet eenvoudiger. Het
meisje Marenka heeft verkering met de arme,
maar knappe Jenik. Plotseling staat de oude
huwelijksmakelaar Kezal bij haar ouders voor

de deur. Hij duwt hen een bijna vergeten
contract onder de neus, waarin de vader van
Marenka, in ruil voor een grote lening, zijn
dochter als bruid aan de zoon van Micha
belooft. Als vader Kruschina dit contract
breekt, zal hij de lening volledig terug
moeten betalen. Zal Marenka dit accepteren?
Hoe reageert Jenik hierop? En de nieuwe
huwelijkskandidaat Vasek?
‘Bruid Te Koop’ van de Nederlandse
Reisopera is op zaterdag 30 april om 19.30
uur te zien in de grote zaal van het ATLAS
Theater.
Kaarten zijn te koop via atlastheater.nl
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Deelauto onthuld tijdens geslaagde
energiemarkt in Gasselte
Afgelopen zaterdag vond in Gasselte de onthulling plaats van de deelauto voor de
inwoners van Gasselte en omgeving, een concept dat tot stand gebracht werd door de
samenwerking tussen Plaatselijk Belang Gasselte-Kostvlies, Autoservice Doorten en
de gemeente Aa en Hunze.

“Enige tijd geleden kwam uit een enquête
onder de bewoners van Gasselte en Kostvlies
naar voren dat er best wel behoefte bestond
aan een zogenaamde ‘deelauto’”, vertelt Arjan
Luis van Plaatselijk Belang. “Het voornemen
om een project als dit op te gaan starten was
er al maar de uitkomst van die enquête was
voor ons alleen maar een extra motivatie
om het ook daadwerkelijk te realiseren.”
Arjan onthulde de deelauto afgelopen
zaterdag onder grote belangstelling samen
met wethouder Henk Heijerman en Gerwen
Doorten.

naar voren”, vertelt Arjan. “Gezien de
huidige ontwikkelingen in de wereld en de
stijgende energieprijzen zijn onderwerpen
als duurzaamheid en energiebesparing
ontzettend belangrijk geworden maar
weten mensen vaak niet waar te beginnen
en wat de mogelijkheden voor hen en hun
woning zijn.” Op de energiemarkt konden
de inwoners van het dorp daarom terecht
met al hun vragen bij lokale ondernemers
op die gebieden en was ook het Loket op
Wielen, de voorlichtingswagen van het
Drents Energieloket aanwezig. De adviseurs
van het Drents Energieloket gaven onder
andere advies over welke stappen er gezet
kunnen worden en over welke financieringsen/of subsidiemogelijkheden er eventueel
zijn. In het Dorpshuis opent binnenkort
overigens ook de Energiebieb waar u
energiebesparende gereedschappen kunt
komen lenen om uit te proberen. Denk dan
aan een energiemeter, een CV inregelkit en
een schoonmaakset voor zonnepanelen, deze
kunnen 7 dagen kosteloos geleend worden.
“De afgelopen tijd hebben we op diverse
plekken in het dorp ook al de zogenaamde
‘warmtescan’ uitgevoerd”, legt Arjan nog
uit, “de uitkomsten van zo’n warmtescan
worden gebruikt om adviezen en tips op
het gebied van energiebesparing te geven.
De warmtescan is overigens kosteloos en
verplicht tot niets.”

Het concept deelauto houdt in dat het
de auto gebruikt kan worden door iedere
inwoner van Gasselte en omgeving die
niet over een eigen auto kunnen of willen
beschikken. Het gaat om een elektrische
auto waarvoor men een abonnement moet
afsluiten om de auto te kunnen gebruiken.
Is men eenmaal in het bezit van dat
abonnement dan krijgt men toegang tot
de app waarin men de auto onder andere
kan reserveren en openen. Omdat de auto
elektrisch aangedreven is draagt iedere
gebruiker ervan dus bij aan een beter milieu
omdat er geen uitstoot is en bovendien is
het rijden van de deelauto voordeliger omdat
men geen brandstof hoeft te tanken, geen
onderhoud of reparaties meer aan de eigen
auto heeft en ook geen wegenbelasting of
autoverzekering meer hoeft te betalen. De
auto zal bij Auto Doorten geparkeerd staan
Wilt u meer weten over de activiteiten van de
en is vooral ideaal voor degene die incidenteel energiewerkgroep, wilt u ook een warmtescan
een auto nodig zijn.
laten uitvoeren of heeft u interesse in het
gebruik van de deelauto? Als u even een mail
De onthulling van de deelauto was overigens stuurt naar energiewerkgroep@
ook het startschot voor de energiemarkt
gasselte-kostvlies.nl helpt men u graag verder!
die in Dorpshuis de Trefkoel georganiseerd
Week in Week uit / Miranda Wolters)
werd. “Want ook dat kwam in een enquête

Mysterieuze belevingstocht door de
natuur bij Buitencentrum Boomkroonpad
in Drouwen
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TotalEnergies Drentse Poort in
Nieuw-Buinen is het beste TotalEnergies
CoDo-tankstation van Nederland

Op dinsdag 5 april jl. sleepte TotalEnergies Drentse Poort een fantastische prijs in de
wacht, namelijk de platinum award voor het beste TotalEnergies CoDo-tankstation
van Nederland. In ons land zijn ongeveer honderdzestig TotalEnergies CoDotankstations en dus is dit een prestatie van formaat. De eigenaren Arno en Alberta
Engelkes zijn er dan ook erg blij mee en gaan nu meedoen in de strijd om het beste
station van Europa te worden.
Arno en Alberta poseerden afgelopen
zaterdag op de foto voor hun tankstation dat
van alle gemakken is voorzien: tanken, een
shop en onder meer het wassen van de auto
is er mogelijk. “We zijn echt blij. Dit is ook
niet niks natuurlijk. We doen er alles voor om
elke dag voor onze klanten klaar te staan: de
perfecte service leveren, klantvriendelijkheid
uitstralen en zo meer.”
Om voor de prijs in aanmerking te komen
moet aan een groot aantal voorwaarden
worden voldaan. “Ze letten echt overal op.
Er komt meerdere keren per jaar een mystery

guest langs en een aantal keren is er een niet
aangekondigde controle vanuit TotalEnergies.
Je krijgt geen cijfer, maar een percentage.
Degene met het hoogste percentage sleept de
titel ‘beste Total Energies CoDo-tankstation’
in de wacht. En uit deze stations wordt dan
het beste van Nederland gekozen.
Deze week komen er weer mensen langs.
Dan gaan ze weer kijken hoe Total Drentse
Poort het doet. Dit gaat dan om de strijd
welk tankstation van TotalEnergies CoDo het
beste van Europa is. (Week in Week uit / Gerry
Grave)

Paastip voor het hele gezin

Oerweekend bij het Hunebedcentrum in
Borger
Overal oermensen. Wol, amuletten, pijl en boog, vuur en verhalen. Waan jezelf
terug in de oertijd. Ruik hun kleding, voel hun sieraden en ontdek hun gewoonten.
Op zaterdag 16 en zondag 17 april viert het Hunebedcentrum de prehistorie, en
een klein beetje de coronavrijheid. Maar naast de speurtocht, de Oerverhalenapp, de interactieve spellen en onze expositie, geniet je dit weekend van extra veel
oermensen. Vraag ze het oerhemd van het lijf, doe met ze mee en beleef de tijd van
onze vroegste voorouders. Stap in één van de oudste verhalen van Nederland.
Levende geschiedenis
Riemke Scharff (hoofd activiteiten bij het
Hunebedcentrum) is blij: “We zijn enorm
blij dat we dit weer kunnen organiseren. Het
hoort bij het DNA van het Hunebedcentrum
om een paar keer per jaar uit te pakken met
een dergelijk Oerweekend, eindelijk kunnen
we zonder voorbehoud losgaan!”

Jaarlijks organiseert het Hunebedcentrum
drie Oerweekenden per jaar, maar door
Op zaterdag 16 april a.s. is het volle maan. Volle maan is een bijzonder
corona is dat de afgelopen twee jaar niet
natuurverschijnsel én Staatsbosbeheer maakt die beleefbaar voor jou. Tijdens deze
mogelijk geweest. Tientallen oermensen
mystieke avond kun je bij Buitencentrum Boomkroonpad een bijzondere wandeling
mogen nu eindelijk weer samen het weekend
maken. Samen met een gids dwaal je door de in stilte gehulde bossen en over door de kleur geven. Een feest van vuur, boeren
maan verlichte velden. Al je zintuigen staan op scherp. Een onvergetelijke ervaring
en overleven. Het Oerweekend geeft de
voor het hele gezin.
bezoeker de kans zich een leven voor te
stellen zonder de gemakken van de huidige
Onder begeleiding van een gids van
Misschien hoor en zie je wel uilen,
tijd. Levende en levendige geschiedenis voor
Staatsbosbeheer maak je een spannende tocht vleermuizen of andere nachtdieren, die na het jong en oud.
door de bossen en over de heide van het
ondergaan van de zon actief worden en hun
Drouwenerveld. Je loopt door verschillende
voedsel zoeken. Tijdens de tocht zetten we
soorten bos en wordt af en toe via smalle
onze zintuigen op scherp, in de nacht hebben
paadjes dwars door het bos geleid. Verder
we immers al onze zintuigen nodig!
Het is handig om stevige wandelschoenen
loop je langs grafheuvels, oude keienwegen en
aan te trekken. De kosten zijn € 8,- voor
over de stille heide. Eerst nog in de schemer, Informatie
volwassenen en € 6,- voor kinderen t/m
maar langzaam wordt het steeds donkerder
De vollemaanwandeling vindt plaats op
12 jaar, geschikt vanaf 8 jaar. Vooraf
in het bos, nog iets verlicht door de volle
zaterdag 16 april a.s., start om 20:00 uur
aanmelden: https://www.staatsbosbeheer.nl/
maneschijn!
en duurt ongeveer anderhalf tot twee uur.
vollemaanwandelingen Plaats: Buitencentrum

Het Oertijdpark
Het Oerweekend vind plaats in het
buitengedeelte van het Hunebedcentrum, het
Oertijdpark, met bewoning uit verschillende
prehistorische tijden. Boerderijen die
duizenden jaren geleden hier op de Hondsrug
hebben gestaan.
Tijdens het Oerweekend zijn de boerderijen
goed gevuld en ontdekken bezoekers
oergezellige huiselijkheid. De entreegelden
blijven gelijk, voor de reguliere entreeprijs
krijgt de bezoeker dus extra veel oerbeleving.
“Het is een extraatje voor iedereen die
ons op 16 en 17 april bezoekt. Met een
museumjaarkaart is het zelfs gratis. En
geloof me, je krijgt heel veel extra tijdens het
Oerweekend”, aldus Riemke.

Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533
PN in Drouwen. Voor meer informatie en
overige activiteiten kun je kijken op
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad
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Nieuw poppodium in Borger
Er komt nieuwe organisatie in de kerk te Borger, Stichting The Bake Shop start
met Podium34. Het nieuwe podium richt zich op jongeren in de gemeente BorgerOdoorn.
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Samen met de gemeente Borger-Odoorn
Wandelcommissie ‘De Zandlopers’
organiseerde twee wandelingen vanuit Ees

Nadat de gemeente de Willibrord kerk weer
in eigendom heeft verkregen, hebben er
gesprekken plaats gevonden tussen The
Bake Shop en Gemeente Borger-Odoorn
waarbij is afgesproken dat de stichting de
kerk dit jaar als een pilot gaat invullen met
programmering, workshops, clinics enz.
The Bake Shop focust zich al jaren op
talentontwikkeling en is onderhand een
van de meest belangrijke partijen op
dit gebied. Zo zijn ze opgenomen in de
provinciale cultuurnota 2021-2024 om zo
hun talentontwikkelingstraject Drentsch Peil
XL medemogelijk te maken. Drentsch Peil
XL biedt jaarlijks een overzicht van nieuwe
live-acts in Drenthe. Denk aan veelbelovende
rock- en popbands, singer-sonwriters, maar
ook dj’s en urban acts.
The Bake Shop is al jaren op zoek naar
een eigen podium en heeft nu echt een
eigen podium gevonden: Podium34, in de
Willibrord Kerk in Borger. De organisatie wil
zoveel mogelijk gaan samenwerken met de
omgeving van dit podium: het Esdalcollege,

Hunebedcity en het jongerenwerk. Nauwe
samenwerking is er al met K&C, en we staan
uiteraard open voor alle cultuur organisaties
in Borger-Odoorn. Daarnaast is The Bake
Shop founding partner in Stichting Poppunt
Drenthe.
The Bake Shop nodigt iedereen uit om
binnenkort een van de evenementen in
Podium34 te bezoeken!

Fietsvariatiedag in Borger-Odoorn
Ook dit jaar doet de gemeente Borger-Odoorn weer mee met het landelijke
fietsprogramma ‘Doortrappen’. Op woensdag 20 april trappen wij het nieuwe fietsjaar
af met een leuke fietsvariatiedag.
Van 10.30 – 12.00 uur is er een gevarieerd
programma in het dorpshuis van Exloo.
Tijdens deze interactieve bijeenkomst komen
onderwerpen als veilig fietsen, verkeersregels
en fietsfitheid aan de orde. Op een speelse
en ontspannen manier doet u nieuwe kennis
en vaardigheden op. Van 12.00 tot 13.00 uur

gaan we gezamenlijk lunchen. ’s Middags
gaan we op pad met de fiets. De mooie tocht
van ongeveer 30 km kan zelfstandig of in
groepsverband gefietst worden. Tussen 13.00
en 13.30 uur kan er gestart worden. Om 13.30
uur kan er onder begeleiding gefietst worden.
Dit is in groepsverband. Wilt u alleen mee

Voor de tweede keer in korte tijd organiseerde Wandelcommissie ‘De Zandlopers’ in
samenwerking met de gemeente Borger-Odoorn een voorjaarswandeling vanuit Ees.
Er kon afgelopen maandagochtend uit wandelingen van vijf en tien kilometer worden
gekozen. Het vertrek was bij Country Golf Ees waar na afloop kon worden geluncht.
Normaal gesproken is combicoach Petra
van den Bosch van de gemeente BorgerOdoorn erbij aanwezig, maar deze keer was
ze verhinderd. In plaats van haar gingen twee
andere ‘gidsen’ mee. Ook bij de tien kilometer
was een begeleider aanwezig, namelijk Jan
Kleef. Hij sprak van een prachtige wandeldag.
“Er waren 43 deelnemers die na het wandelen
van een lunch hebben genoten en er deden 45
mensen aan de wandelingen mee. De lopers
hebben genoten van wandelen en de zorg van
de bediening van Country Golf Ees.”

doen met de fietstocht dan kan dat natuurlijk
ook. Deelname aan het ochtendprogramma is
€ 8,00 incl. lunch en koffie. Deelname aan de
fietstocht ’s middags is gratis.
Lijkt het u leuk om mee te doen met
deze dag of met de fietstocht? Meld u

Later dit jaar volgen meer wandelingen vanuit
andere locaties. Op 13 juni a.s. bijvoorbeeld
als er in Drouwen wordt gelopen. De start
is dan bij Eetcafé-Kegelcentrum Alinghoek
waar dan ook aan een lunch kan worden
deelgenomen. Het deelnemen aan de lunch
is niet verplicht. Voor meer informatie:
p.vandenbosch@borger-odoorn.nl of
telefoonnummer 06 – 11 39 43 01. (Week in
Week uit / Gerry Grave)

vóór 17 april aan bij Petra van den Bosch
Combicoach seniorensport van de gemeente
p.vandenbosch@borger-odoorn.nl Tel.nr:
06 – 11 39 43 01. Vermeld bij aanmelden of
u de hele dag mee wilt doen of alleen aan de
fietstocht.
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‘Tijd voor ’n bakkie!’

Koffie-ochtenden in Borger gaan
door
De koffie-ochtenden georganiseerd door de Protestantse Gemeente
van Borger lopen weer goed. Daar zijn we heel blij mee. Iedereen uit
Borger en omstreken is daar welkom. Er komen alweer zo’n 15 tot 25
bezoekers. Ontmoeting en een goed gesprek, wat wil je nog meer!?
De ochtenden vinden plaats
in ‘t Anker, achter de Goede
Herderkerk, ingang zowel aan de
Brinkstraat als aan de Hoofdstraat.
Een stoepbord wijst de weg. Heb je
een dag vrij van het werk? Of ben
je veel alleen? Kom eens langs voor
een bakkie! Zo spreek je nog eens
iemand!

De eerstvolgende keren zijn op 14
en 28 april en vervolgens op de 2e
en 4e donderdagmorgen van elke
maand. Vrije inloop tussen 10.00
en 11.30 uur voor koffie of thee
en een praatje. De kerkzaal kan
bezichtigd worden. Wie dat wil, kan
daar in stilte zitten of een kaarsje
aansteken. Ook als vakantieganger:
wees welkom!

Ingezonden brief

Beoogd coalitie formeren, lijkt op achterban
negeren
Vorige maand kozen 10.935 stemmers uit 8 politieke partijen
hun 21 volksvertegenwoordigers. Gemeentebelangen kreeg
de meeste stemmen en werd de grootste partij. Wij hebben
zeven van de 21 zetels. Al onze zeven raadsleden zijn gekozen
met voorkeursstemmen. Drie van de vier zijn helemaal
nieuw in de politiek. Maar zij zijn heel bewust gekozen als
volksvertegenwoordiger. De kiezer heeft dus vooral op hun
persoonlijk karakter gestemd.
In een democratie regeert het
volk. Dus verwacht iedereen dat
de wensen van het volk, gehoord
zullen worden bij coalitievorming.
Maar is dat wel zo?
Op 4 april is het debat gevoerd
over het advies van de informateur
Johan van Tiel. Hij schrijft in
zijn advies dat meerdere partijen
bij hem hebben aangegeven,
niet genoeg vertrouwen te
hebben om een constructieve
coalitie met Gemeentebelangen
te vormen. Meerdere partijen
hebben aangegeven dat dit komt
door het verschil van inzicht,
hoe politiek te bedrijven én
dat men in het verleden, een
teleurstellende ervaring heeft
opgedaan in samenwerking met
Gemeentebelangen, aldus dhr. van
Tiel.
Betrouwbaar zijn en
vertrouwen hebben, zijn
belangrijke kernwaarden voor
Gemeentebelangen. Het doet
ons goed dat ruim 31% van
de stemmers ziet dat wij deze
kernwaarden hebben. Heel bewust
stemden 3398 mensen op ons, een
lokale partij met hart voor haar
inwoners.

Jubilea bij de Vrouwen van Nu in Borger
Op de foto’s ziet u dat mevrouw Rika Bloeming wordt ge-eerd
voor haar 55-jarig lidmaatschap van de Vrouwen van Nu in Borger
en Gerda Naaijer wordt door voorzitter Lucie Jalving bedankt als
bestuurslid.

Hap & Stap wandeltocht
op Koningsdag vanuit
Gasselternijveen
Dorpscoöperatie de Brug in Gasselternijveen organiseert op
Koningsdag (27 april a.s.) een Hap & Stap wandeltocht in en net
buiten het dorp. De wandeltocht, die bij MFC de Spil begint gaat
o.a. langs de Leerkamer bij de kerk, waar getrakteerd wordt op
lekkere Syrische hapjes. Vervolgens gaat de tocht (via natuurgebied
De Oude Weer) naar de molen, waar een volgende traktatie wacht,
namelijk een lekkere pannenkoek.
Daarna gaat de tocht, via het
Hunzepark, naar de voetbalkantine
op sportpark De Hunze, waar even
uitgerust kan worden op het terras.
Ook wordt daar de mogelijkheid
geboden (actief) kennis te maken
met Walking Football. Dit is een
soort van voetbal waarbij achter de
bal aan gewandeld wordt en fysiek
contact voorkomen moet worden.
Vervolgens gaat de tocht terug naar
MFC de Spil, waar eventueel onder
het genot van een drankje nog even

gezellig nagebabbeld kan worden.
Voor de inwoners, die niet meer zo
goed ter been zijn, is het mogelijk
een aangepaste en/of kortere route
te volgen. Voor kinderen kan de
wandeltocht gecombineerd worden
met een spannende puzzeltocht
met allerlei leuke opdrachten en
vragen. Omdat de wandeltocht op
Koningsdag gehouden wordt, stelt
de organisatie drie leuke prijzen
ter beschikking voor de groepen
die het mooist in Koningsdagsfeer
uitgedost zijn.
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Den Haag of religie. Wij nemen
besluiten gebaseerd op rationele
standpunten.
Vertrouwen is een gevoel, een
emotie. Door gevoelens of
andere sentimenten toe te laten
in je besluitvorming, wordt
mogelijk voorbij gegaan aan het
democratische proces waarin
altijd geluisterd wordt naar de
meerderheid.
Bij de installatie van de nieuwe
raad kregen de raadsleden
het Handboek Raadsleden
uitgereikt. Daarin staat dat
het voor een raadslid, in de rol
van volksvertegenwoordiger,
belangrijk is om alle belangen
goed en zorgvuldig af te wegen.
Onze zeven raadsleden hebben
het gevoel dat die weging, in
het gevoerde gesprek met de
informateur, door meerdere
partijen niet, of te weinig is
gemaakt.

Bij ons overheerst nu vooral het
gevoel dat 3398 stembiljetten
genegeerd worden. Ruim 31
procent koos bewust voor
een midden partij. Wij zien
gebeuren dat anderen partijen
het belangrijker vinden om
Landelijk stemmen onze
in de coalitie te zitten, dan
partijleden natuurlijk altijd op
de standpunten uit hun
verschillende politiek partijen.
partijprogramma te realiseren.
Daarom is er binnen onze lokale
Want hoe kan de beoogde
partij, dus sympathie voor diverse
coalitie straks besturen, zonder
denkrichtingen. Gemeentebelangen hun achterban te kort te doen?
is dus een partij in het midden.
Iedereen weet toch dat als de een
Wij zijn niet uitgesproken rechts
naar links wil en de ander naar
of links en hebben geen rekening
rechts, je uitkomt in het midden.
te houden met ideologie uit
Dus lijkt het alsof de beoogde

coalitie regeren belangrijker vindt,
dan zich te houden aan hun eigen
verkiezingsprogramma.
Als PvdA, Leefbaar BorgerOdoorn, VVD, CDA en
ChristenUnie, door een onlogisch
en emotioneel besluit, in het
gemeentebestuur belanden,
kan dat verkeerd uitpakken.
Grote partijverschillen zullen
vier jaar lang moeten worden
overbrugd. Dat betekent vier
lange jaren, keer op keer water
bij de wijn doen. Mocht de
coalitie van deze vijf partijen niet
standhouden, dan betekent dit
vertraging in de besluitvorming.
En welke boodschap geeft je
dan af aan de kiezer? Daarbij
krijgen onze inwoners een hoge
rekening gepresenteerd want vier
wethouders komen op wachtgeld.
Gemeentebelangen BorgerOdoorn koestert de menselijke
kant. Een vergissing maken is
menselijk, maar is tevens een
leermoment. Niemand in BorgerOdoorn is gebaat bij het in stand
houden van een afrekencultuur
of het gooien met modder. Onze
inwoners zijn slechts gebaat bij
logisch denkende en verzoenende
volksvertegenwoordigers.
Onze fractie bestaat uit ervaren
en onervaren mensen met
verschillende politieke kleuren
en achtergronden. Dit is de basis
voor gewogen besluitvorming, in
het belang van alle inwoners. Wij
bedanken nogmaals onze kiezers
voor het in de partij gestelde
vertrouwen. Vooralsnog kunnen
wij niets anders doen, dan rustig
afwachten.

Ingezonden brief

Gemeentebelangen Borger-Odoorn “te
instabiel”?
Als oud raadslid en fractievoorzitter van Gemeentebelangen
Borger-Odoorn klimmen wij in de pen. Ons gevoel gaat terug
naar 2010 toen Gemeentebelangen door voornamelijk dezelfde
partijen dan nu via een “achterommetje” werd buitengesloten van
deelname in een coalitie.
Framing blijkt ook nu weer een
handig middel voor hetzelfde
doel. Was het in 2010 “gebrek
aan vertrouwen”, nu is het
“gebrek aan stabiliteit” Nergens
in de argumenten lezen wij “de
kiezer”, “programma inhoud”
of “met afstand nog steeds de
grootste partij” “Verkiezingswinst
moet worden beloond” In 2010
werd dat echter heel gemakkelijk
terzijde geschoven ten nadele
van Gemeentebelangen. Nu
is het verlies van een zetel
één van de argumenten om
Gemeentebelangen buiten een
coalitie te houden.

zich nu kennelijk liever in een meer
stabiele(?) vijf- partijen coalitie.

Ook de ChristenUnie heeft
trouwens verloren. Wat wij zien
(en met ons denk ik vele kiezers)
Lokale partijen zouden moeten
is, dat een grote meerderheid
winnen aldus het CDA. Er is een
aan burger-stemmen wederom
zetel gewisseld tussen de twee
op voorhand naar de prullenbak
lokale partijen in Borger-Odoorn
wordt verwezen. Er zijn nu
concluderen wij. In het nadeel
vijf partijen met uiteenlopende
van Gemeentebelangen, dat wel.
verkiezingsprogramma’s die
Maar laten we wel wezen. Het
zichzelf toedichten een stabiele
is verreweg de grootste partij
coalitie te kunnen vormen én een
gebleven. Zijn alle nu beoogde
betere bestuursstijl te waarborgen.
coalitiepartners winnaar? VVD
Wat dat laatste betreft hadden
heeft eveneens verloren toch?
ze meteen de daad bij het woord
Ook de VVD maakt gebruik
kunnen voegen, nl. beginnen met
van bovengenoemde framing als
het aangaan van de dialoog ook
argument tegen Gemeentebelangen met Gemeentebelangen. Is immers
in een nieuwe coalitie en heeft
wel zo respectvol naar een derde
“vraagtekens bij de stabiliteit” De
van alle kiezers.
VVD maakte de afgelopen vier
jaar deel uit van een coalitie met
Gerbrand Plat en
Gemeentebelangen en D66 en ziet Greta Meursing-Aldershof
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