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Midden in de Samenleving!

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

Nationale dodenherdenking 2022 in
Borger-Odoorn
De dodenherdenking vindt plaats op woensdag 4 mei aanstaande. Tijdens de
Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen - burgers en militairen - die in
het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies.
Lees verder op pagina 11.

Schitterende voetbalavond
‘Schutrups Inside’ in Exloo

Smalend hoongelach,
ongeloof en een
aaneenschakeling van
flaters en knulligheden
BORGER - Het was een aaneenschakeling van
flaters en knulligheden. De gemeente BorgerOdoorn moest in allerijl op dinsdagavond 19 april een
informatiebijeenkomst beleggen over de ontwikkeling
van woondorp Borger omdat het plan via Facebook
uitlekte. Het bleek in de achterkamers van het raadhuis
in Exloo al op de tekentafel te liggen terwijl de burgers
nog moesten worden gehoord.
Lees verder op pagina 15.

Geweldig verlopen
Knolpowerweekend
bij Attractiepark
Drouwenerzand
Afgelopen weekend was er een wel heel speciale gast bij
Attractiepark Drouwenerzand, namelijk Enzo Knol. De
bekende vlogger is geboren en getogen in Rolde en was
samen met zijn vriendin Myron Koops, die in Borger
opgroeide twee dagen lang in Drouwen.
Lees verder op pagina 4.

OBS De Zweng in Exloo
opende bibliotheek
Op donderdag 21 april jl. opende de Exloër basisschool
OBS De Zweng een heuse bibliotheek in de school.
Lees verder op pagina 5.

Op de foto: Achterste rij van links naar rechts: Jan de Boer, Niels Dijkhuizen, Mark Jan Fledderus,
Roy van der Scheer, Dick Schreuder, Dick Lukkien, Casper Goedkoop. Voorste rij van links naar
rechts: Henk de Haan pom pom, Tomas Suslov, Jan Willem van Dop en Jan Schutrups.
Ruim 150 voetballiefhebbers kwamen afgelopen donderdag naar de winkel van
Schutrups in Exloo om ‘Schutrups Inside’ mee te maken. Jan Schutrups, die zijn
team publiekelijk bedankte om deze avond mogelijk te maken, coordineerde
deze avond weer op een voortreffelijke manier en konden de bezoekers mooie
gesprekken volgen van verschillende coryfeeën uit de Noordelijke en- Oostelijke
voetbalwereld.
Want op deze avond zaten daar Dick Lukkien, Ben Haverkort en Casper Goedkoop van
FC Emmen, Hoofdtrainer Dick Schreuder van PEC Zwolle, Algemeen Directeur Jan
Willem van Dop van Go Ahead Eagles en Mark Jan Fledderus, Jan de Boer en Tomas
Suslov van FC Groningen aan tafel. Ook schoof na de pauze legende Henk de Haan aan
om vervolgens mooie en hilarische verhalen te vertellen uit zijn tijd als voetballer van FC
Groningen en SC Veendam.
Presentator van deze avond was sportpresentator Niels Dijkhuizen van RTV Drenthe
met als echte side-kick Roy van der Scheer uit Valthe die we allemaal kennen als leraar,
horecaman en natuurlijk als frontman en zanger van de band 5th Wheel.
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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
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
* Woensdag 27 april (Koningsdag), donderdag
5 mei (Bevrijdingsdag) en vrijdag 6 mei zijn het
gemeentehuis en het afvalbrengpunt gesloten.
* Op donderdag 28 april zijn wij van 9.45 uur
tot 11.30 uur telefonisch niet bereikbaar.

Beperk de verspreiding van het coronavirus

Oekraïne

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

Opvang vluchtelingen

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

Door de oorlog in Oekraïne komen er
veel vluchtelingen naar Nederland.
Ook in Borger-Odoorn zijn er opvangplekken nodig om Oekraïners een
verblijfplaats te bieden.

% www.borger-odoorn.nl/coronavirus

De gemeente opent twee opvanglocaties in Nieuw-Buinen

Zorgboerderij Het Kleurenpalet aan
het Noorderdiep 45 en de PKN Kerk
Het Tussendiep aan de Kerklaan 2 zijn
goedgekeurd om als opvanglocatie te
worden gebruikt. De gemeente heeft
samen met de beheerders van de locaties
al de nodige afspraken gemaakt om een
veilige opvangsituatie mogelijk te maken.

%

% Gemeentehuis

%

Contact

%
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Mensen met laag inkomen krijgen 800 euro
energietoeslag
Inwoners van de gemeente BorgerOdoorn met een laag inkomen,
krijgen vanaf maandag 25 april een
energietoeslag van 800 euro. Het gaat
om één bedrag per huishouden, met
een inkomen tot maximaal 120% van
de bijstandsnorm. De energietoeslag is
een tegemoetkoming voor de stijgende
energieprijzen.
Inwoners met een bijstandsuitkering die
geen kostendeler zijn, kregen al voor 1 april
jl. de 800 euro energietoeslag automatisch
op hun rekening gestort. Dat geldt nu
dus ook voor de inwoners die al bekend
zijn bij de gemeente omdat ze gebruik
maken van de gemeentelijke regelingen
voor minima of omdat ze kwijtschelding

krijgen voor gemeentelijke belastingen.
Inwoners die een aanvulling op hun
AOW-uitkering ontvangen van de Sociale
Verzekeringsbank krijgen het geld ook
automatisch overgemaakt maar zij krijgen
over de toekenning van de energietoeslag
nog een brief van de gemeente.

Informatiebijeenkomst op
dinsdagavond 26 april

U bent welkom in het dorpshuis van Mfa
Noorderbreedte, Noorderdiep 137 op
dinsdagavond 26 april. Vanaf 18.45 uur
is de inloop en om 19.00 uur informeren
wij u dan over de opvang op de twee
genoemde locaties. Burgemeester Jan
Seton en wethouder Nynke Houwing en
enkele medewerkers van de gemeente zijn
hierbij aanwezig. Tijdens de avond is er
gelegenheid om uw vragen te stellen.

Aanvragen via de website

Inwoners met een laag inkomen die de
energietoeslag niet automatisch ontvangen,
kunnen de toeslag zelf aanvragen, vanaf
maandag 25 april 2022 via de website van
partnergemeente Emmen:
www.emmen.nl/energietoeslag.
Hier is vanaf 25 april ook alle informatie
te vinden over de voorwaarden en de
aanvraagprocedure.

Contactinformatie

%

U kunt ons ook mailen met vragen over
de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
Mail dan naar vluchtelingenoekraine@
borger-odoorn.nl of bel met het algemene
nummer van de gemeente: 14 0591. Het
Klantcontactcentrum verbindt u door
met de juiste medewerker.

Afval & oud papier
’ Op vrijdag 29 april wordt oud papier
opgehaald in Valthermond.
Op zaterdag 30 april wordt oud papier
opgehaald in Buinerveen en Nieuw-Buinen
(Buinerveen tot Mondenweg).
’ Deze week (25 – 30 april) wordt de
grijze container geleegd.
De grijze container van woensdag 27 april
(Koningsdag) wordt geleegd op
zaterdag 30 april.
Volgende week (2 – 6 mei) wordt de
groene container geleegd.
% www.borger-odoorn.nl/afval

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

▶ Besluitvormende raadsvergadering
donderdag 28 april, 19.00 uur,
gemeentehuis Exloo
▶ Meer informatie:
www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad
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.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

Jouw droomhuis in Borger?

www.borger-odoorn.nl/daalkampen

% www.borger-odoorn.nl

Dinsdagavond 19 april gaf wethouder
Nynke Houwing een toelichting op de
discussienota over de inbreidingslocaties in Borger-Oost. Doel van de avond
was om met de inwoners van Borger in
gesprek te gaan over de mogelijkheden
die er zijn voor het bouwen van woningen. Zoals wij al eerder in deze rubriek
schreven, kwam de discussienota vroegtijdig in de openbaarheid, waardoor er
zorgen zijn ontstaan bij de inwoners van
Borger. Dat was ook merkbaar tijdens
de informatieavond.
Samen praten over een visie
op Borger-Oost

De gemeente vindt het jammer dat het proces niet helemaal is gelopen zoals bedoeld.
Daarom zijn er nieuwe afspraken gemaakt
om een participatietraject op te starten om

met elkaar in gesprek te gaan over hoe ú
graag ziet dat Borger zich verder ontwikkelt. Op deze manier kan Borger zelf een
dorpsvisie ontwikkelen. Hoe ziet Borger er
in de toekomst uit. Dat geeft handvatten
om toekomstige ideeën te toetsen.
Stichting Dorpsbelangen Borger neemt
hierin het voortouw. Houdt u hiervoor de
website en de Facebookpagina van Stichting
Dorpsbelangen in de gaten.
Reageren op de tekeningen
uit de discussienota

Tijdens de informatiebijeenkomst was er
gelegenheid om de uitgewerkte tekeningen
uit de discussienota te bekijken en daar
vragen over te stellen.
Daarnaast konden aanwezigen ook hun
reacties op reactieformulieren schrijven en
inleveren. Hebt u nog niet gereageerd en

wilt u dat wel? Ga dan naar
www.borger-odoorn.nl/borger. Uw reacties
zijn voor ons van grote waarde. Reageer
dus vooral via de website als u dat nog niet
hebt gedaan. U kunt nog reageren tot
18 mei a.s. We nemen deze reacties mee
richting het dorp bij de ontwikkeling
van de dorpsvisie.
Hoe verder?

Met een dorpsvisie als leidraad kijken we
opnieuw naar de ontwikkelmogelijkheden
voor woningbouw in Borger. Dit doen we
graag met de inwoners. We verwachten na
de zomervakantie u te kunnen informeren
hoe we dat gaan doen. Houdt u daarvoor
de website van de gemeente in de gaten.

%

Vergaderingen
gemeenteraad

Terugblik op informatiebijeenkomst
ontwikkeling woondorp Borger

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 16 DEELS WEEK 15
’ 22-04-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Valthermond, Zuiderdiep 125, het
kappen van zeven bomen

’ 22-04-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Odoorn,
Dambeern 29, het vervangen en
vergroten van dakkapel
’ 22-04-2022, Aanvraag

omgevingsvergunning: Exloo,
Dennenlaan 3, het verbouwen
en uitbreiden van de woning
’ 22-04-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Valther-

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

mond, Zuiderdiep 355, het
wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van het in
gebruik nemen van een berging
als reacreatie-appartement

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Verbouwen_WT.indd 1

Lees verder op pagina 4
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Unieke Lymemarkt in Exloo zeer goed
bezocht

Week in Week uit verschijnt
elke dinsdag huis-aan-huis in
Borger, Bronneger, Bronnegerveen,
Buinen, Buinerveen, Drouwen,
Drouwenermond, Drouwenerveen,
Ees, Eesergroen, Eeserveen,
Exloërveen, 1e Exloërmond,
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk,
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoornerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp,
Zandberg, Gieten, Gieterveen,
Gasselte, Gasselternijveen,
Schoonloo.
Elke dinsdag liggen extra
exemplaren Week In Week Uit
op de volgende adressen:
Bakkerij van Veenen, Exloërweg 8, Valthe. Slagerij Drent,
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond.
Hunzebergen,Valtherweg 36,
Exloo. Gemeentehuis, Hoofdstraat
50, Exloo. Tourist info, Hoofdstraat 55a, 7875 AB Exloo. Spar,
Hoofdstraat 49, Exloo. Geerts
Warenhuis, Zuiderhoofdstraat 9,
Exloo. Tankstation, Drentse Poort
1, Nieuw-Buinen. Gemeentehuis
Aa en Hunze, Spiekersteeg 1,
Gieten. Jumbo Abbas, Stationsstraat 37, Gieten. Tourist info,
Hoofdstraat 24 a, 9531 AG Borger.
Bruna, Grote Brink 3, Borger. AH,
Hoofdstraat 35, Borger, Camping
de 7 Heuveltjes, Odoornerstr. 25,
Ees (bak) (alleen in de periode van
1 april t/m 15 oktober), Camping
Het Verlaat, Zuiderdiep 510, Valthermond (alleen in de periode
van 15 maart t/m 15 oktober)
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Afgelopen zaterdag was aan de Polweg 3A in Exloo een lymemarkt. Dit in het kader
van de Ziekte van Lyme die veelal ontstaat als gevolg van een beet van een teek. De
afgelopen week was het de Week van de teek en dus vonden de organisatoren Regina
Soetens (links op de foto) en Carina van Welzenis (rechts op de foto) het zeer gepast
de markt op de laatste dag van die week te organiseren: een primeur, want het betrof
de eerste lymemarkt ooit in Nederland.
In totaal konden ze 22 standhouders
verwelkomen: ze kwamen uit het hele land
en verkochten tal van producten die ervoor
dienen om mensen die de Ziekte van Lyme
hebben opgelopen een betere balans te
geven, ofwel hoe ze er beter mee kunnen
omgaan. Tevens was er volop informatie,
hetgeen als zeer nuttig werd ervaren, want
mensen die bij de stands stonden waren vaak
nieuwsgierig naar de mogelijkheden in het
vinden van de juiste balans.

Dat kan op vele manieren: met behulp van
voeding, medicatie, acceptatiemindset, rust,
etc.
“Wij kijken op een heel leuke dag terug.
Wat zijn er veel mensen geweest en wat een
mooie reacties hebben we mogen ontvangen.
Het is nu al zeker dat we de lymemarkt
volgend jaar weer organiseren. Dan ook op
23 april: een zondag en dan zijn veel mensen
vrij”. (Week in Week uit / Gerry Grave)

Er was een glasvezelinschrijfdag bij
Vogelzang Borger
Afgelopen vrijdag stond er een
informatiestand van interprovider Solcon
in het winkelpand van Bas Vogelzang,
eigenaar van Vogelzang Borger. De reden
dat de internetprovider in Vogelzangs
zaak was ligt hem in het feit dat zijn
electronicazaak de enige in deze
plaats is. Men kan als er straks overal
glasvezelinternet is bij de Borgerder
onderneming terecht voor bijvoorbeeld
een router, televisie, kabels, etc.
Een groot aantal uren stond Solcon met een
informatiestand in Vogelzang Borger. Een
medewerker legde de mensen uit wat Solcon
precies doet, wat glasvezelinternet is, wat
de voordelen ervan zijn en zo meer. Men
kon een abonnement via het vliegensvlugge
internet afsluiten. Een aantal deden dat
en konden zich daarbij op vele voordelen
verheugen: korting op een installatiemonteur,
twee gratis wifi-versterkers, een jaar lang
gratis ESPN of het Pluspakket en betere
internetsnelheden. Er waren ook mensen die
puur informatie wilden en ‘er nog op zouden
terugkomen’ of ze wel of geen abonnement
willen afsluiten. Het kon allemaal. Niet alleen
bij Vogelzang Borger kon men informatie
krijgen, ook in het dorpshart van Borger

kon dat. Daar liepen namens Solcon twee
studenten met informatiefolders rond en
beantwoordden ze vragen.
Bas Vogelzang (met roze trui op de foto)
kijkt op een prima dag terug. “Het kon mooi
zo even in mijn winkelpand. Wij verkopen
veel internetgerelateerde artikelen en
tegenwoordig is het zo dat er vaak alles-inéén-pakketten zijn waarbij men ook een TV
nodig heeft of andere artikelen”.
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Adverteren in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Vervolg Berichten over uw buurt van pagina 2...

’ 22-04-2022, Verleende omgevingsvergunning: Borger, Poolse
Bevrijderslaan 2 - 12, het oprichten
van zes woningen
’ 22-04-2022, Borger, Kerkplein,
activiteiten Koningsdag - ontbijt
en kramen (aanvraag)
’ 22-04-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 2e Exloërmond,
Zuiderdiep 247, het realiseren van
een bedrijfshal
’ 22-04-2022, Verleende omgevingsvergunning: Valthermond,
Zuiderdiep 49D, het kappen van
één boom
’ 21-04-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 2e Exloërmond,

APV

’

’

’

’

Exloërkijl-Zuid 108, het plaatsen
van een rookkanaal en het in
originele staat terugbrengen van de
voorgevel
21-04-2022, Mandaatbesluit
bevoegdheden van de werkgeverscommissie aan de griffier
21-04-2022, Regelement
werkgeverscommissie gemeenteraad 2022
21-04-2022, Verordening
commissie Financiën
Borger-Odoorn 2022
21-04-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Odoorn, Paasbergen 1,
het kappen van een Zomereik

’ 21-04-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: gemeente BorgerOdoorn, Nieuw-Buinen, Dwarsdiep
44, het kappen van een Berk
’ 19-04-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Klijndijk, Wanstraat 67,
het verbouwen van de woning
’ 19-04-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Exloo, Schoolstraat 14,
het kappen van een Kastanje
’ 15-04-2022, Verleende omgevingsvergunning: Exloo, Hoofdstraat 47,
het verbouwen van de snackbar
’ 15-04-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Valthermond, Splitting 9, het
oprichten van een woning

’ 15-04-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Bronneger,
Spoorstraat 1, het plaatsen van een
verplaatsbaar sanitair unit
’ 15-04-2022, Verleende omgevingsvergunning, Exloo, Molenweg
(kadastrale sectie I 1407), het
verleggen van uitritten ten behoeve
van acht nieuwbouwwoningen
’ 15-04-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 2e Exloërmond,
Zuiderdiep 147, het organiseren van
een dorpsfeest in een aardappelschuur
’ 15-04-2022, Verleende
omgevingsvergunning:
Valthermond, Splitting 11 (plaats 62)

het oprichten van een woning en
het aanleggen van een uitrit
’ 15-04-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Exloo,
Zuiderhoofdstraat 21, het
legaliseren van een bestaande
uitrit en het aanleggen van een
terreiverharding
’ 15-04-2022, Verleende omgevingsvergunning: Valthermond,
Zuiderdiep 387, het uitbreiden van
de woning
’ 15-04-2022, Klijndijk, Melkweg 57,
melding Activiteitenbesluit
(geaccepteerd)
◀

Grip op drank en horeca

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een van de
meest belangrijke gemeentelijke verordeningen. Een
verordening is een regeling
die geldt voor iedereen in de
gemeente, dus voor inwoners,
bedrijven, verenigingen, instellingen en bezoekers. In
de APV staat precies waarvoor
een vergunning moet worden
aangevraagd, maar ook welke
regels er zijn om de leefbaarheid, openbare orde en veiligheid in de gemeente te bevorderen. Dus wat mag wel en
wat mag niet in de gemeente.
Onlangs is die APV aangepast.
Om de bekendheid met de
APV te vergroten, belicht de
gemeente Borger Odoorn een
aantal nieuwe en vernieuwde
regels.

Vandaag aflevering 2:
Artikel 2:27, 2:28, 2:28a e.v.:
De nieuwe exploitatievergunning.

Veel gemeenten schaften de exploitatievergunning een
aantal jaren geleden af omdat ze wilden ‘dereguleren’
en deze vergunning voegde in hun ogen niks toe. Maar
de keerzijde is dat je dus ook niet kunt handhaven als er
ergens overlast komt. Steeds meer gemeenten nemen de
exploitatievergunning daarom juist weer op in de APV.
Zo ook Borger-Odoorn.

“De gemeente Borger Odoorn
kende wel de drank- en
horecawetvergunning,
maar daar vielen lang niet
alle ondernemers onder”,
aldus vergunningverlener
Anita Zandstra: “We konden
dan alleen ingrijpen op
de inrichting van een
pand, of checken dat de
leidinggevenden er zijn die er
horen te zijn. Daarmee hield
het op. De panden zonder
drank- en horecavergunning
waren onvoldoende of totaal
niet in beeld. Als er (geluids)
overlast was, hinder door
een terras of overlast door
parkeren dan konden we
niet ingrijpen. Niet dat dit
soort uitwassen zich vaak
voordeden, maar als je
deze regels niet hebt, kun
je in dit soort gevallen niks.
Dat is geen prettig gevoel.
Niet voor ons en niet voor

omwonenden. Want stel je
voor je woont vlakbij een
goed lopend theehuis en
dat trekt zoveel toeristen
dat iedereen de auto’s in de
berm of voor je huis parkeert.
We kunnen nu bijvoorbeeld
waarschuwingen uitdelen aan
de ondernemer, eventueel
een boete uitschrijven of een
zaak tijdelijk sluiten. Voor
de ondernemer is het niet
zo leuk want het is een regel
erbij. Maar voor de gemeente
is het heel praktisch. De regel
is nu simpel. Heb je een
horecaonderneming zonder
alcohol? Dan vraag je altijd de
exploitatievergunning aan.
Schenk je alcohol? Dan vraag
je de alcoholwetvergunning
aan met Bibob. Deze wet
Bevordering Integriteit
Beoordelingen Openbaar
Bestuur maakt het mogelijk

om de financiële handel en
wandel van een ondernemer
door te lichten als daar
aanleiding voor is.
Zandstra: “Bij sommige
ondernemingen vinden
wel eens witwaspraktijken
plaats. Het gebeurt wel dat
er nieuwe bedrijven contact
opnemen omdat ze zich hier
willen vestigen. Dan vragen
ze terloops of we de wet
Bibob handhaven. Als ze dan
merken dat het antwoord ‘ja’
is, zien ze van vestiging af.
Prima! Dat soort bedrijven
wil je ook helemaal niet in je
gemeente hebben.”

De gemeenteraad stelt
de APV-regels vast.
Handhaving ervan valt onder
de verantwoordelijkheid van
de burgemeester. Verdere
informatie over de APV is te
vinden op:
▶ www.borger-odoorn.nl/
verordeningen
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Geweldig verlopen Knolpowerweekend bij Attractiepark Drouwenerzand
Afgelopen weekend was er een wel heel speciale gast bij Attractiepark
Drouwenerzand, namelijk Enzo Knol. De bekende vlogger is geboren en getogen in
Rolde en was samen met zijn vriendin Myron Koops, die in Borger opgroeide twee
dagen lang in Drouwen. Er was heel veel animo voor, want het attractiepark kon
rekenen op lange rijen mensen en ontzettend veel dankbare reacties van de kinderen
en hun ouders. Het was dusdanig druk dat een aantal mensen nul op rekest kregen
en helaas voor hen niet meer naar binnen mochten. Het zegt alles over de populariteit
van Knol.
Het attractiepark was volledig in
‘Knolpowersfeer’ en er was van alles te doen.
Er gold een Alles-in-1-formule zodat men
naast de normale toegang tot het attractiepark
ook vragen aan de bekende Nederlander
kon stellen waarop hij dan antwoord gaf.
Dat kon meerdere keren per dag. Dat gold
ook voor de Meet & Greet met de vlogger.
Iedereen kon met hem op de foto en tevens
was er de mogelijkheid tot het krijgen van een

handtekening. Maar er was nog veel meer:
er konden talloze artikelen met betrekking
tot Enzo Knol worden gekocht en er waren
een aantal foodtrucks met overheerlijke
gerechten. Er waren kinderen bij die dusdanig
blij waren dat ze niet meer weg wilden. De
missie was dus geslaagd. Het was voor zowel
de bezoeker, de organisatie als Enzo Knol en
Myron Koops een prachtig weekend. (Week in
Week uit / Gerry Grave)

$
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Wijkagenten
Wijkagenten Borger-Odoorn zijn
bereikbaar via 0900-8844 of politiebureau Exloo (open: maandag
t.m. vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur,
aangifte alleen op afspraak). Wijkagenten in Borger-Odoorn zijn:
Hans Walvius. hans.walvius@
politie.nl: Gebied: Valthermond, 2e
Valthermond, Zandberg, 1e Exloermond, 2e Exloermond, Boermastreek, Exloerveen.
Arjan Katerberg. arjan.katerberg@
politie.nl. Gebied: Nieuw-Buinen,
Buinerveen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Bronnegerveen.
Kobie Eefting. kobie.eefting@
politie.nl. Gebied: Borger, Bronneger,
Drouwen, Buinen, Ees , Westdorp,
Eesergroen en Ellertshaar.
Ben Uneken.
ben.uneken@politie.nl: Gebied:
Odoorn, Valthe, Klijndijk, Exloo,
Odoornerveen.
Wijkagenten Aa en Hunze zijn
bereikbaar via 0900-8844 of
politiebureau Gieten (open: ma.
en di. 13.00 tot 17.00. wo. en do.
van 09.00 tot 13.00 uur).
- Theo Dieterman, gebied Gieten
en Gasselte
- Louw Koster, gebied Rolde
- Eric Speelman, gebied Annen

Adverteren
in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
Weekenddiensten
Ziekenhuis
Refaja Stadskanaal: 0599 - 654 654
Scheper Ziekenhuis Emmen:
0591 - 691 911.
Voor afspraken (0591) 691 111
Huisartsen
Borger-Odoorn, Valther- en
Exloërmonden, Schoonoord e.o.
Spoedgevallen na 17.00 uur en ‘s
weekends: 0900-1120112.
Tandartsen
Borger/Rolde/Gieten/
Gasselte/Westerbork/Beilen:
Tel: 0900-1012345.
Apotheken Info: 0599-238465
Overige hulpdiensten
Alarm 112
Politie 0900-8844
Overlijden 0800-0242526
Storing el./gas 0800-3366112
Storing water 0591-854200 of
0592-854545
Storing CV: 0599-235909
Storing kabel 0800-0221475
Verloskundige 0592-263060
SOS tel. hulp 0900-0767
Kindertelefoon 0800-0432
Tegen haar wil 0592-347444
Psycholoog 0599-234056
Homeopaat 0599-236088
GGD 0591-656565
Thuiszorg Icare 0522-279748
Samenzorg Thuis- en Kraam-zorg
Nrd-Ned 0900-8998801
Info- en klachtenbureau Gezondheidszorg 0592-243707
Vrijw. thuishulp 0591-585554
Dierenartsen 0591-513151
Dierenbescherming en
Dierenambulance 0900-0245
Diergeneeskundig Centrum ZuidOost Drenthe te Sleen 0591-361368
Zorgkompas Odoorn
(0591) 580271
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Kerkdiensten
Borger
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
Maartje Veenstra-Oving.
www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang Westeresstraat): Meer info op:
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 1 mei 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

OBS De Zweng in Exloo opende bibliotheek

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. P. Sanders.
Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
Mw. H. Boekelo
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, Drentse
Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan,
09.30 uur: ds. Katerberg.
Baptistengemeente: Meer info op
baptisten-nieuwbuinen.nl
Odoorn
Vrijzinnig Hervormde
Gemeente Odoorn.
2e Exloërmond
Baptistengemeente:
Info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
Dhr. van Vondel.
Valthe
Protestantse gemeente, 09.30 uur: ds.
v.d. Griend, De Hoeksteen.
Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:
Gerard Grinwis.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. A. van Elten, Nieuw-Weerdinge.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 09.30 uur: ds.
C. van Ginkel.
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Weekend 30 april en 1 mei
is er geen viering in de Sint Josephkerk
Woensdag 4 mei is er ook geen viering
in de Sint Josephkerk. 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, Op zondagochtend
1 mei om 9.30 u. ds. H. Poot uit
Oosternieland. Op zondagavond 1
mei om 19.00 u. prediker A. Lowijs uit
Noordscheschut.

Op donderdag 21 april jl. opende de Exloër basisschool OBS De Zweng
een heuse bibliotheek in de school. Het was een grote wens van veel
kinderen en ook de leerkrachten en de schoolleiding stond er positief
tegenover. Van het een kwam het ander: samen met de leerlingen werd
de bibliotheek officieel geopend. Daarna was het voor de meegekomen
ouders mogelijk de bibliotheek te bekijken.
Het betreft een behoorlijke
bibliotheek met honderden boeken in
verschillende soorten: prentenboeken,
leesboeken en informatieve boeken.
Met ondersteuning van Leesvink
is de schoolbibliotheek ingericht.

De instantie zorgt ervoor dat
schoolbibliotheken succesvol worden
ingericht.
“We zijn er heel blij mee; kinderen
vinden het leuk om te lezen en het

is nog goed voor ze ook. We willen
dat kinderen gaan en blijven lezen.
Daarom is het ook zo goed dat er
veel variatie in het aanbod is”, zei
schoolleider Annet Hilgen.
Ze nodigt iedereen alvast uit om op
de open dag van de school te komen
zodat men kan komen kijken hoe de
bibliotheek eruitziet. Op 18 mei a.s.
vindt die van 8.30 tot 12.00 uur plaats.
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Braderie met vlomarkt in Odoorn was gezellig druk
Afgelopen zondag was er een
gezellige braderie met vlomarkt
aan de Boshof in Odoorn. Het
was de eerste van dit jaar aldaar
en werd door Huurkraam.nl
georganiseerd. Drie jaar geleden
was de laatste keer dat er een
braderie met vlomarkt was. Het
was te merken, want veel mensen
kwamen een kijkje nemen of om
ook iets te kopen.
In totaal waren er tientallen
standhouders. Ze verkochten er
van alles. Roelof Hofman van
Huurkraam.nl kijkt op een prima
verlopen dag terug. “Mooi om weer
een braderie met vlomarkt in Odoorn
te mogen organiseren. Het was een
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gezellige bedoening en ik ontving veel (Week in Week uit / Gerry Grave)
leuke reacties van de standhouders.”

Gemeenteraad Borger-Odoorn
▶ Nieuwe raadsleden stellen zich voor
Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zijn de 21 nieuwe raadsleden van Borger-Odoorn
geïnstalleerd. De komende weken stellen ze zich op deze plek aan u voor.

Janny Hofsteenge
VVD
WIE BEN JE?
Janny Hofsteenge, geboren en getogen Drent, raadslid
en fractievoorzitter voor de VVD. Ik ben getrouwd met
Theo Zondag en woon in Odoorn, een heel fijn dorp
om in te wonen. 66 jaar jong en naast de VVD ook
actief als vrijwilliger bij het Hospice Z.O. Drenthe, de
Vrouwen van Nu en SOKC Podium Odoorn.

BORGER-ODOORN

Ankie Huijing
CDA
WIE BEN JE?
Ik ben Ankie Huijing, 46 jaar en in woon met mijn
gezin in Westdorp waar we een boomkwekerij hebben.
In het dagelijks leven werk ik als projectleider op
het gebied van jongerencoaching. Met een team van
jongeren coachen we andere jongeren om schooluitval
te voorkomen. Dit kan te maken hebben met

Bianca Haan
Leefbaar Borger-Odoorn
WIE BEN JE?
Bianca Haan, 46 jaar, moeder van 7 prachtige kinderen
en woonachtig in 2e Exloërmond
WAT WIL JE DE KOMENDE 4 JAAR BEREIKEN?
De komende 4 jaar wil ik mij onder andere hard maken
voor het aangepaste sporten in onze gemeente.
Op dit moment is er maar één vereniging die aangepast

Erik Braam
ChristenUnie
WIE BEN JE?
Mijn naam is Erik Braam, ik woon samen met mijn
echtgenote sinds 2008 in Nieuw-Buinen.
We hebben samen 2 dochters en genieten van onze
kleinkinderen die we hebben mogen ontvangen.
Voor de ontspanning wandelen en fietsen we graag in
ons eigen mooie gemeente, maar verkennen ook graag

WAT WIL JE DE KOMENDE 4 JAAR BEREIKEN?
De VVD wil onze gemeente steeds een beetje beter
maken. Dan zal de woningbouw heel belangrijk zijn.
We hebben nu geïnventariseerd waar we bouwlocaties
kunnen ontwikkelen maar nu moeten we ook
daadwerkelijk bouwen, vooral voor starters op de
woningmarkt zoals jongeren maar ook voor ouderen.
Verder zal de energietransitie veel aandacht vragen.
Belangrijk daarbij is dat dit voor iedereen haalbaar
en betaalbaar is. Voor de VVD is keuzevrijheid erg
belangrijk. Onze inwoners moeten zelf de voor hun
gewenste oplossing kunnen kiezen.

allerlei problemen, denk aan gebrek aan motivatie,
tienermoeders, verslavingsproblemen en problemen op
het psychische vlak.
Ook zet ik me als vrijwilliger graag in voor allerlei
acties. Denk bijvoorbeeld aan Pakhuis51, de grote
Sinterklaasactie voor minima uit de hele gemeente
Borger-Odoorn, maar ook Soep op de Stoep. Het
verschil maken in de samenleving doe je met elkaar.
WAT WIL JE DE KOMENDE 4 JAAR BEREIKEN?
De komende vier jaar zet ik graag mijn schouders
eronder om de politiek weer een stapje dichter bij de
inwoners staat. Dat inwoners zich gehoord voelen. Ook
zou ik graag meer balans in de woningmarkt bereiken.

www.borger-odoorn.nl/
gemeenteraad

Ook zal de omgevingswet veel energie gaan vragen.
Dit is een hele grote wetswijziging. Voor de VVD is het
idee achter deze wet heel belangrijk. Het komt in de
plaats voor heel veel andere wetten er regels, minder
regelgeving is een stokpaadje van ons. Maar het komt
er nu op aan dat het goed wordt ingevoerd.
WAT IS VOLGENS JOU DE MOOISTE PLEK
IN DE GEMEENTE?
Poolshoogte is voor mij de perfecte combinatie van
horeca en mooie natuur om in de wandelen en te
fietsen. We gaan er regelmatig op de fiets of lopend
vanuit Odoorn naar toe.

Dat iedereen kan wonen in een passende woning.
Natuurlijk mag de zorgkant niet ontbreken in de
ambities. Graag zou ik bereiken dat er een begin wordt
gemaakt met het doorbreken van de problemen die
van generatie op generatie doorwerken.
WAT IS VOLGENS JOU DE MOOISTE PLEK IN DE
GEMEENTE?
Wat mij betreft is er niet 1 plekje het mooiste plekje
van de gemeente. Ik geniet juist van de verschillen
die er zijn. De rechte lijnen en uitzichten in het
veengebied, de mooie bossen en heidevelden en
natuurlijk ook de karakteristieken dorpskernen op het
zandgedeelte.

sporten aanbiedt en gezien de vraag vanuit deze
doelgroep zal het aanbod voor het aangepast sporten
omhoog moeten. Daarnaast ben ik van mening dat
deze doelgroep met een handicap, aangeboren
of ontstaan door letsel, veel meer mogelijkheden
geboden moeten worden om normaal mee te kunnen
draaien in deze maatschappij maar ook meer ‘gezien’
moet worden. Nu leeft deze doelgroep in een vrij groot
isolement zonder makkelijk aansluiting te vinden in
het dagelijkse leven. Onze maatschappij moet er meer
op ingesteld worden dat ook deze mensen een plek
verdienen en, ondanks hun beperking, gewoon mee
kunnen doen. Zoals we binnen de G-sport
vaak zeggen, normaal wat normaal kan en bijzonder
wat bijzonder moet. Daarnaast willen we met onze

partij natuurlijk zoveel mogelijk speerpunten uit ons
verkiezingsprogramma te verwezenlijken.

omliggende gemeenten in Drenthe.

WAT IS VOLGENS JOU DE MOOISTE PLEK
IN DE GEMEENTE?
Door wandelend of fietsend door Borger-Odoorn te
gaan kom je erachter dat er vele mooie plekjes in onze
gemeente zijn. Echt elk dorp in onze gemeente is uniek
en heeft zijn eigen charme.

WAT WIL JE DE KOMENDE 4 JAAR BEREIKEN?
Iets bereiken voor onze gemeente begint naar mijn
opvatting met het luisteren naar onze inwoners wat
hun bezig houdt. Je verdiepen in hun leefwereld. Vaak
zijn we als raadsleden te veel bezig met stukken en
systemen.
Ik hoop de komende 4 jaar te bereiken dat de drempel
tussen de raad en onze inwoners iets kleiner is
geworden. Dat wil ik mij met hart en ziel voor inzetten.
En dan hoop ik dat dit zichtbaar wordt doordat er over
4 jaar een grotere opkomst is bij de gemeenteraad
verkiezingen.

WAT IS VOLGENS JOU DE MOOISTE PLEK IN DE
GEMEENTE?
Het mooiste plekje van onze gemeente vind ik
persoonlijk te vinden binnen mijn eigen dorp in het
veengebied, 2e Exloërmond. We hebben het dan over
de visplas Exloërkijl. Een onverwacht stukje natuur
in een rechtlijnig landbouwgebied welke valt onder
Geopark de Hondsrug. Dit is aan het begin van de jaren
’70 ontstaan als zandafgraving welke gebruikt werd
voor het dempen van de kanalen in de Veenkoloniën.
Zeker de moeite waard om hier eens een wandeling te
gaan maken

We hebben als inwoners onlangs een Cittaslow
fietsroute cadeau gekregen, dat is naar mijn idee een
mooie manier om te (her)ontdekken hoe mooi het is
op het veen en in het zand.
Geniet, ontspan en beleef Borger-Odoorn! Dat wens ik
iedereen toe.
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€809,26 opgehaald voor Giro 555 Oekraïne

Leerlingen van obs Ekkelhof in
Drouwen zamelen geld in voor Giro 555

Afgelopen vrijdag werd de Meester & Juffendag combi Talentenjacht 2022 op obs
Ekkelhof in Drouwen op bijzondere wijze geopend. De kinderen hebben zich
namelijk sinds het begin van de hulpactie Giro555 Oekraïne breed ingezet om
geld in te zamelen.
Zo werden er allerlei dingen geknutseld en verkocht, gingen kinderen met de pet langs bij
de buren, opa’s en oma’s. En op de Pannenkoekendag met ouderen hadden de kinderen
een heuse eigen collectebus geknutseld. Vrijdagmorgen werd dan eindelijk de cheque
onthuld. De oudste leerling van onze school (Mirte Heuten) deed dat samen met onze
jongste leerling (Sietse Noordhuis). Bij elkaar is een bedrag van maar liefst € 809,26
opgehaald. Een ware prestatie waarvoor de kinderen, hun ouders, het team van de school
en alle andere betrokkenen enorm worden bedankt. Hulpactie Giro555 zal hier vast heel
blij mee zijn! (Week in week uit/Miranda Wolters)

Na bijna 49 jaar eindelijk een doorbraak aan
de 49e Laan in Valthermond
Leefbaar Borger-Odoorn dwingt College
tot actie
Aan het begin van de jaren ’70 kwamen de eerste bewoners aan de 49e Laan te
Valthermond wonen. De bewoners van de enige woning aan die straat merkten al
snel dat wanneer het regende er wateroverlast ontstond. Door het ontbreken van
afvoer van hemelwater stroomde water de berm in en kwamen ook de voortuinen
regelmatig blank te staan. Regelmatig moesten bewoners opnieuw gras inzaaien
na een periode van overlast. Vanaf de jaren zeventig hebben de bewoners
regelmatig contact gezocht met de gemeente om het probleem op te lossen.
In 2015 werd het probleem opnieuw onder de aandacht gebracht. Na verschillende
bezoeken van ambtenaren en de wethouder werd door de wethouder een toezegging
gedaan dat de Laan in 2020 zou worden aangepakt. Wederom gebeurde er niets. Voor
de bewoners was de maat vol en besloten werd contact te zoeken met de fractie van
Leefbaar Borger-Odoorn. Tijdens bezoeken afgelopen winter was duidelijk dat de
bermen volledig verzadigd waren. Parkeren van een auto in de berm was niet mogelijk.
Spoorvorming in de weg en bovendien erg weinig straatverlichting droegen bij aan het
probleem. Voor een straat die erg veel gebruikt wordt, ondanks dat de straat behoorlijk
kort is leidt dit dus tot veel overlast en zeer onveilige situaties. Reden dus voor Leefbaar
Borger-Odoorn om dit onderwerp te agenderen.
Één van de aanwonenden heeft, tijdens de opiniërende raadsvergadering, ingesproken
voor de behandeling van het agendapunt. De ergernis over het optreden van de gemeente
was duidelijk hoorbaar. Na het inleidende betoog van Leefbaar Borger-Odoorn waren
er verschillende vragen vanuit de andere fracties aan de wethouder. Duidelijk werd dat
de 49e Laan ook in 2022 niet op het programma staat voor onderhoud. Het was de
wethouder dan ook al snel duidelijk dat de volledige raad hier geen genoegen mee zou
nemen. Wethouder Buitelaar deed ijlings de toezegging dat de 49e Laan nog dit jaar, dus
in 2022, aangepakt gaat worden waarbij vooraf het gesprek zal worden gevoerd met de
aanwonenden. De aanwezige aanwonenden op de publieke tribune vertrokken dan ook
tevreden huiswaarts naar de 49e laan. Eindelijk zicht op een oplossing!! De fractie van
LBO is blij dat we hierin samen met de overige raadsfracties een rol hebben kunnen
spelen.

Informatie van de Seniorenvereniging
Borger
De april-bijeenkomst van de Seniorenvereniging Borger bestond voor een deel uit
de jaarvergadering. Na twee jaar was er weer het moment waarop de leden een
financieel verslag kregen te horen en te kunnen goedkeuren en dat bestuursleden
kunnen worden gekozen of herkozen.
Omdat twee aftredende leden werden herkozen blijft de bestuurssamenstelling
ongewijzigd. Een nieuwe activiteiten commissie werd gevormd waarvoor een achttal
leden zich beschikbaar stelden. Zij zullen in de komende maanden diverse activiteiten
voor de leden organiseren. Door een medewerkster van Andes werd deze middag verder
informatie gegeven over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk met name op het gebied
van zorg en sociale contacten. Andes kreeg op haar beurt vele suggesties en opmerkingen
terug. Met een drankje en bitterballen werd de bijeenkomst besloten. Voor alle leden is er
nu ter afsluiting van het seizoen de jaarlijkse busreis. Deze gaat dit jaar naar Hellendoorn
en Luttenberg.

Dinsdag 26 april 2022

8

Dinsdag 26 april 2022

Sven Bos uit Borger vindt het een zeer goede zaak

Betaald parkeren-systeem op het Gasselterveld is
ingevoerd
Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957
E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Sinds de zomer van 2020 is er sprake
van: betalen voor het parkeren bij de
zwemplassen op het Gasselterveld.
Tijdens die zomer was het er een
komen en gaan van mensen en auto’s
stonden er bij de vleet geparkeerd:
in de bermen, langs de wegen er
naartoe en ontzettend veel afval
bleef liggen. Meerdere instanties
besloten dat het op die manier niet
langer kon en er werd ingegrepen:
betalen voor het parkeren om de
(on)kosten te drukken. Tevens zou
er op die manier iets aan de enorme
verkeersdrukte en parkeerproblematiek kunnen worden gedaan.
Sven Bos uit Borger heeft het van
dichtbij meegemaakt en de overlast dus
geconstateerd. Hij weet daardoor dat
het heel wat tijd kost om al dat afval op
te ruimen. Hij vindt het een zeer goede
zaak dat het betaald parkeren er op 1

april jl. is ingevoerd. “Wat ik weet is dat
men 20 kuub per dag kan ‘produceren’
en dan nóg verwacht men dat alles
maar gratis is. Dat gaat ten koste van
de natuur, want Staatsbosbeheer draait
voor de kosten op. Je kunt ook gewoon

je eigen rotzooi mee terugnemen naar
huis.” Het betaald parkeren geldt alleen
tijdens het hoogseizoen, namelijk van 1
april tot 1 oktober. Tussen 20.00 uur en
6.00 uur mag er niet worden geparkeerd.
Via camera’s ziet men erop toe dat er
geen ongewenste gasten komen. (Week
in Week uit / Gerry Grave)

Twee opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in
Nieuw-Buinen
Door de aanhoudende vluchtelingenstroom uit Oekraïne, zijn er meer
opvanglocaties nodig. De gemeente Borger-Odoorn heeft de mogelijkheden
voor opvanglocaties onderzocht en opent binnenkort twee locaties in
Nieuw-Buinen. Het gaat om zorgboerderij Het Kleurenpalet aan het
Noorderdiep 45 en de PKN Kerk Het Tussendiep aan de Kerklaan 2.
De gemeente heeft samen met de
locatiebeheerders gekeken welke
aanpassingen nodig zijn om een veilige
opvangsituatie mogelijk te maken op
deze locaties. Vanaf 9 mei a.s. zijn de

locaties gereed om vluchtelingen te
verwelkomen. Burgemeester Jan Seton:
“Het is hartverwarmend dat er vanuit
de samenleving van Borger-Odoorn zo
gastvrij wordt meegedacht over plekken

om vluchtelingen onderdak te bieden.
Vrijwilligers van de kerkgemeenschap
van Het Tussendiep zijn al een aantal
weken druk bezig om het kerkgebouw
schoon te maken en in te richten. Ook
zijn we heel blij met het aanbod van Het
Kleurenpalet. Met deze twee locaties
kunnen we maximaal 35 vluchtelingen
een langdurige opvangplek aanbieden in
onze gemeente.”

Jubileum Passage afdeling Nieuw- Buinen
Op 20 april vierde de afdeling Nieuw Buinen van Passage, christelijkmaatschappelijke vrouwenbeweging, het 70 jarig jubileum. Hierbij werden
de trouwe leden (van links naar rechts op de foto) mevr R. Koster (65 jaar
lid!), mevr S. Middel (60 jaar lid), mevr M. Meijer (55 jaar lid) en mevr G.
Hulshof (40 jaar lid) in de bloemetjes gezet.
In 1952 opgericht als NCVB ging het
in 1999 verder onder de naam Passage.
De landelijke organisatie heeft door
terugloop in het ledenaantal besloten

zich op te heffen maar de afdeling
in Nieuw Buinen is springlevend en
heeft besloten als zelfstandige, formele
vereniging door te gaan.

PvdA Borger-Odoorn maakt zich zorgen over branden
zonneparken
De PvdA Borger-Odoorn maakt zich zorgen over de branden die de laatste
tijd zijn ontstaan bij zonneparken in de gemeente. Op het zonnepark aan de
Zuidelijke Tweederdeweg in Nieuw-Buinen is 15 maart brand uitgebroken.
In eerste instantie was het onduidelijk wat er precies in brand stond en kon
de brandweer daarom niet met water blussen. Nadat bleek dat het niet om
een lithium batterij ging, kon er alsnog geblust worden.
Op 11 april was het weer raak. Dit
maal in Buinerveen. Hier brandde
de ondergrondse bekabeling bij
het zonnepark. Het blussen van
de brand was lastig vanwege het
elektrocutiegevaar. Raadslid Yannick
Olij van de PvdA Borger-Odoorn
maakt zich zorgen om deze voorvallen.

Twee branden in twee verschillende
zonneparken binnen een maand
verbaast de PvdA. De PvdA is
verontrust over de verspreiding van
minuscule glasdeeltjes. Die blijken
mogelijk tot wel 500 meter verspreid
te kunnen worden. Dit kan schade
opleveren aan akkers en aan de

gezondheid van mens en dier. Op
andere plekken in Nederland zijn er
branden op zonneparken geweest.
En ook daar werd het de brandweer
moeilijk gemaakt door aanwezige
hoogspanning en de mogelijkheid dat er
lithium batterijen aanwezig waren. De
PvdA bevraagt het college dan ook over
de maatregelen die al zijn genomen om
meer branden te voorkomen. En welke
maatregelen er te nemen zijn zodat de
brandweer voldoende is toegerust voor
het bestrijden van zulke branden, zodat
de gezondheid van mens en dier is
gewaarborgd.
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Vernieuwde speeltuin De Zwierezwaai in Klijndijk
feestelijk geopend
Afgelopen zaterdag was het
een gezellige drukte aan de
Langeveldstraat in Klijndijk. Daar
werd namelijk de vernieuwde
speeltuin De Zwierezwaai feestelijk
geopend. Twee jaar geleden werd
de speeltuin van zeven nieuwe
speeltoestellen voorzien, terwijl de
overige werden opgeknapt. Alles was
toentertijd gereed en men was klaar
voor een feestelijke opening, maar
er moest noodgedwongen tot een
geschikt openingsmoment worden
gewacht.
De in 1967 gerealiseerde speeltuin
was tot twee jaar geleden nog altijd
van de oorspronkelijke speeltoestellen
voorzien. Volgens het bestuur van
de speeltuinvereniging kon het niet
langer zo en werden de nieuwe
speeltoestellen gerealiseerd en vonden
opknapwerkzaamheden plaats met als
gevolg een moderne speeltuin die aan
alle veiligheidseisen voldoet. Wethouder
Freek Buijtelaar knipte samen met
kinderburgemeester Sterre de Jong uit
Odoorn een lint door zodat de speeltuin

Adverteren in
Week in Week uit?
in zijn nieuwe hoedanigheid officieel
was geopend. Daarna was het rennen
naar de speeltoestellen: o.a. glijden en
o.a. met de kabelbaan. De kinderen
hadden de grootste lol en voor iedereen
was er iets lekkers. “We wilden de
mensen de tijd geven even lekker te
genieten. Alleen een opening is niet echt
leuk. Daarom kozen we hiervoor. We

vinden het trouwens erg belangrijk dat
in een klein dorp als Klijndijk voldoende
voorzieningen zijn.
Met de speeltuin in deze hoedanigheid
hebben wij hier in ieder geval een
bijdrage aan kunnen leveren”, sprak
Jesper Piek van het bestuur. (Week in
Week uit / Gerry Grave)

Gruwelijk Fikkie Støken stond weer garant voor
ouderwets feestvieren met Pasen

René – die ook betrokken is bij de
organisatie van het Boerenrockfestival in
Drouwenermond - blikt al vooruit naar
de volgende editie van Gruwelijk Fikkie
Støken. Die komt er volgens René
namelijk wel. “Volgend jaar houden
we het evenement zeker weer. Het was
namelijk voor herhaling vatbaar. Mensen
kunnen dus voor volgende Pasen
Gruwelijk Fikkie Støken weer op hun
kalender schrijven.”

In het Paasweekend trokken maar liefst vierduizend mensen naar Gruwelijk
Fikkie Støken in Drouwenermond. De organisatie kijkt terug op een meer
dan geslaagd evenement.
Door Eline Lohman
Op zaterdagavond was er een
groot tentfeest met live-optredens
en volop eten en drinken. Op de
zondag was er een Paasvuur met een
tentje en een bandje, waar de naam
van het evenement vandaan komt.
De organisatie is erg tevreden over
Gruwelijk Fikkie Støken, vertelt René
Boiten. “Het was fantastisch! En we
hadden goed weer. Op de zaterdag
zat het helemaal vol en we hebben
geen incidenten gehad – alles is
ordentelijk verlopen. Het was weer
ouderwets feestvieren! De zondag was
wat spannender, omdat we toen geen

kaartverkoop hadden maar vrije inloop
en daarom waren we als organisatie
in het begin nog een tikkeltje nerveus.
Maar dat was niet nodig geweest: het zat
helemaal vol, er waren misschien nog
wel meer mensen dan op de zaterdag
want er was de hele dag in- en uitloop.
Er waren files, de parkeerplaatsen
waren vol; dat vinden wij als organisatie
alleen maar heel mooi om te zien.
Ook die dag, inclusief het Paasvuur, is
goed verlopen. Het was heel gezellig.
We hebben die twee dagen zeker
vierduizend bezoekers gehad. Het
is de eerste keer dat we ook op de
zaterdagavond een programma hadden
en dat is goed bevallen.”

Bel 0599 - 61 33 36
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IJS 9,PR .99
13
€

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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GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN
UW AUTO!!

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

JS 0,I
PR .40
24
€

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

IJS 0,PR .90
42
€

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

IJS 9,PR .99
21
€

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
15
€

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

IJS 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,-

IJS 9,PR .99
30
€

IJS 0,PR .40
17
€

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,IJS 9,PR .39
18
€

CITROËN C3 1.2 PureTech
C-Series Navi/clima/16”LM
April 2021 - Wit/Zwart - Stof
Benzine - Handgeschaked
14.636 km - Nieuwprijs: €22.220,-

IJS 0,PR .40
30
€

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 .25
15
€

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

,IJS 9
00
PR .8
99
1
30
1
€

FIAT 500
BMW
1-serie
0.9 -TwinAir
118i Automaat
Turbo
High Exec.
Popstar
Airco
navi/leder/17”LM
/15”LM/Audio /
clima/camera
/15”LM/Audio
Juli 2020 - 2017
September
Zwart- metallic
Zwart metallic
- Leder
Benzine
Stof
- Benzine
- Automaat
- Handgeschaked
- 33.297 km Nieuwprijs:
40.891
km - €43.220,Nieuwprijs: €18.880,-

IJS 9,PR .99
22
€

DT T
R
WO ACH
RW
E
V

NISSAN QASHQAI 1.2 N-Connecta
panodak/clima/18”LM
Oktober 2018 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Handgeschaked 36.805 km - Nieuwprijs: €33.340,-

IJS 0,PR .90
23
€

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

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

IJS 0,PR .40
12
€

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

IJS 0,PR .90
22
€

DT T
R
WO ACH
RW
E
V

FORD KUGA 1.5 EcoBoost Titanium navi/clima/17”LM
Juni 2018 - Grijs metallic
Half leder - Benzine - Handgeschaked - 50.770 km - Nieuwprijs:
€37.220,-

IJS 0,PR .90
27
€

OPEL GRANDLAND X1.2 T Innovation navi/clima/18”LM /camera/
cruise - Augustus 2020 - Grijs
metallic - Half leder - Benzine
Handgeschakeld - 37.261 km
Nieuwprijs: €40.220,-
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Nationale dodenherdenking 2022 in Borger-Odoorn
De dodenherdenking vindt plaats op woensdag 4 mei aanstaande. Tijdens
de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen - burgers en
militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld
zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in
oorlogssituaties en bij vredesmissies. (tekst van officieel memorandum van
het Nationaal Comité 4 en 5 mei)

op De Boshof gelopen. Om acht uur
wordt Taptoe ten gehore gebracht,
daarna wordt er 2 minuten stilte in acht
genomen. Namens het gemeentebestuur
leggen de raadsleden J. Hofsteenge en
A. de Groot gezamenlijk een krans.
Vervolgens leggen bestuursleden van
de Vereniging voor Dorpsbelangen
Jaarthema
Odoorn bloemen. Hierna kunnen alle
Na de bijeenkomst aan de Torenlaan
Het jaarthema van 2022 is Vrijheid in
leggen, ter nagedachtenis aan de Joodse andere aanwezigen bloemen leggen. Om
verbondenheid. Het Nationaal Comité
20.15 uur is er een korte bijeenkomst
slachtoffers, de heer G. Haandrikman
4 en 5 mei heeft historicus Annelien
in de Nederlands Hervormde kerk,
en raadslid A. Huijing namens het
de Dijn, hoogleraar Moderne Politieke
Bevrijdingscomité voormalige gemeente waar mevrouw H. Westerik een
Geschiedenis aan de Universiteit
herdenkingswoord zal uitspreken.
Utrecht, gevraagd om de jaarthematekst Borger en het gemeentebestuur een
krans bij het Joods herinneringsteken
van 2022 te schrijven. Eerder schreef
Herdenking Valthe-Klijndijk
zij het prikkelende Vrijheid: een woelige aan de Hunebedstraat. Het Joods
Het Vier Mei Comité Valthe-Klijndijk
geschiedenis, over vijfentwintig eeuwen herinneringsteken is geadopteerd door
organiseert een stille tocht naar
vrijheidsbegrip. De recente geschiedenis de leerlingen en leerkrachten van het
Esdal College in Borger. Leerlingen van het monument bij het voormalige
van de term ‘vrijheid’ neemt ze nu als
het Esdal College leggen een bloemstuk Onderduikershol in het Valtherbos.
uitgangspunt om te onderzoeken hoe
Vanaf 19.35 vertrekt men voor de stille
bij dit herinneringsteken.
vrijheid en verbondenheid zich tot
tocht vanaf sportveld Duurshof in
elkaar verhouden, 77 jaar na het einde
Valthe. Namens het gemeentebestuur
Herdenking Exloo
van de Tweede Wereldoorlog.
is wethouder N. Houwing aanwezig.
Op 11 januari 1944 stortte in de
Staatsbossen bij Exloo een Amerikaanse Zij houdt een korte toespraak en legt
Stilte
namens het gemeente bestuur een krans
De organisatoren van de herdenkingen B-24 bommenwerper neer. Op de
bij het monument.
plaats waar het vliegtuig neerstortte
in onze gemeente verzoeken
en de bemanning omkwam, werd in
iedereen vriendelijk om tijdens de
Herdenking Valthermond
1990 een monument onthuld. Vanaf
dodenherdenking in de buurt van de
het gemeentehuis wordt een stille tocht De herdenking in Valthermond begint
herdenkingsmonumenten stilte in acht
om 19.15 uur bij OBS De Aanloop
georganiseerd naar dat monument.
te nemen.
aan de Wilhelminalaan. Om 19.20 uur
De stoet vertrekt rond 19.30 uur.
start de stille tocht naar het monument
Namens de gemeente Borger-Odoorn
Vlaggen
aan de Vrijheidslaan. Namens het
Vanaf ‘s avonds 18.00 uur hangt bij alle zijn burgemeester J. Seton en raadslid
gemeentebestuur houdt wethouder F.
A. Steenbergen aanwezig. Na de
openbare gebouwen de Nederlandse
Buijtelaar een korte toespraak en leveren
herdenkingsplechtigheid worden het
vlag, zonder wimpel, halfstok. De vlag
ook de kinderen van de basisscholen De
Amerikaanse en Nederlandse volkslied
wordt na de twee minuten stilte niet
Aanloop en de Rehoboth een bijdrage.
ten gehore gebracht. Aansluitend
meer gehesen. Voor zonsondergang
Muzikale medewerking wordt verleend
houdt burgemeester Seton een korte
(ongeveer 21.10 uur) moet de vlag zijn
toespraak. Raadslid Steenbergen en een door Alex van Oosten, Niels Verhart,
binnengehaald. Op donderdag 5 mei
Jessica Wubs, Jantechien Kamps, Jan
inwoner van Exloo leggen een krans
mag u vlaggen van zonsopgang tot
Hendrik Niemeijer en Gonnie van Wijk.
namens de gemeente. De voorzitter
zonsondergang.
Na de twee minuten stilte zal wethouder
van de Stichting Exloo Vooruit en een
Buijtelaar namens de gemeente BorgerHerdenking in de gemeente Borger- inwoner van Exloo leggen vervolgens
Odoorn een krans leggen. Na de
kransen namens de Amerikaanse
Odoorn
familieleden en de inwoners van Exloo. kranslegging is er gelegenheid voor
In de gemeente Borger-Odoorn vindt
iedereen om bloemen te leggen bij het
Hierna kunnen er door de aanwezigen
de dodenherdenking op woensdag
monument.
bloemen worden gelegd.
4 mei in 7 dorpen plaats: Borger,
Exloo, Nieuw-Buinen, Odoorn,
Herdenking 2e Exloërmond
Herdenking Nieuw-Buinen
Valthe/Klijndijk, Valthermond en 2e
Bij de herdenking in 2e Exloërmond
Ds Wouda houdt in de PKN-kerk aan
Exloërmond.
is speciaal aandacht voor Boleslaw
de Kerklaan in Nieuw-Buinen van
19.15 tot 19.45 uur een korte algemene Stachon, een Poolse militair die in 1e
Herdenking Borger
herdenkingsbijeenkomst. Leerlingen van Exloërmond is gesneuveld. Tussen
In de Goede Herderkerk, Hoofdstraat
19.00 uur en 19.15 uur verzamelen
de Nieuw-Buiner scholen verlenen aan
11 in Borger vindt om 19.00 uur een
we bij ‘Odeon Cultuurhuis’ aan het
deze bijeenkomst hun medewerking.
korte herdenkingsbijeenkomst plaats
Zuiderdiep 123 in 2e Exloërmond.
Na de herdenkingsbijeenkomst
waaraan wordt meegewerkt door
Van daaruit kan iedereen een anjer
start er om 19.50 uur vanaf het
leerlingen van de basisscholen in
meenemen naar het kerkhof aan
Borger, de heer K. Woltmeijer (directeur Tussendiep een stille tocht naar
het Noorderdiep/Kerkhoflaan. De
van CBS De Borgh), de heer B. Strijker het monument aan de Kerklaan.
stille tocht daar naartoe vertrekt
Daar leggen leerlingen van obs De
(trompettist), de heer H. de Muinck
om 19.20 uur. De gemeente wordt
Poolster een krans. De school heeft
(organist) en Ma Musica. Daarna is er
vertegenwoordigd door wethouder
het monument geadopteerd. Daarna
een stille tocht langs de plek van de
N. Wind en raadslid B. Haan. De
leggen leerlingen van de basisscholen
monumenten aan de Torenlaan en het
wethouder houdt namens het
herinneringsteken aan de Hunebedstraat van Nieuw-Buinen bloemen bij het
monument. Het gemeentebestuur wordt gemeentebestuur een korte toespraak.
voor afgevoerde en niet teruggekeerde
Vervolgens spreken ds B. Satijn,
vertegenwoordigd door de raadsleden
Joodse inwoners. De stille tocht
als burgervertegenwoordiger en 2
J. Goeree en I. Poppen. Namens het
start om 19.45 uur op het plein aan
Bevrijdingscomité voormalige gemeente kinderen van de beide basisscholen uit
de Brinkstraat, achter de Goede
Borger en de gemeente Borger-Odoorn 2e Exloërmond. Kort voor 20.00 uur
Herderkerk. De gemeente Borgerzal de Last Post worden geblazen. Na
Odoorn wordt vertegenwoordigd door leggen de heer B. van der Schoot en
de 2 minuten stilte wordt gezamenlijk
raadslid J. Goeree een krans.
wethouder A. Trip en de raadsleden
het Wilhelmus gezongen waarna een
A. Huijing en P. de Groot. Bij de
krans wordt gelegd door het raadslid,
monumenten aan de Torenlaan worden Herdenking Odoorn
de burgervertegenwoordiger en de
Vanaf de aula aan de Schaapstreek in
bloemen gelegd door leerlingen van de
kinderen. Aansluitend kunnen de
Odoorn vertrekt om 19.30 een stille
basisscholen in Borger. Mevrouw D.
overige aanwezigen hun bloemen
tocht naar de begraafplaats waar bij de
Veldkamp en wethouder Trip leggen
neerleggen. Na de herdenking is
graven van Johannes Schoenmaker en
gezamenlijk een krans namens het
Bevrijdingscomité voormalige gemeente Albertus Zefat bloemen gelegd kunnen gelegenheid om bij “Odeon” nog na te
Borger en het gemeentebestuur. Daarna worden. Daarna wordt de Borgerderweg praten en iets te drinken. De herdenking
op het kerkhof is ook via een livestream
overgestoken en via de Andries
worden er bloemen gelegd door de
te volgen: ticket.link/samenherdenken
Diepenbrugweg naar het monument
overige aanwezigen.

Vrijdag 29 april gezellige bingo in het MFA-gebouw
de Noorderbreedte in Nieuw- Buinen
Op vrijdag 29 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 29 april te mogen
begroeten op de bingo.

Winkelmandjes verdwijnen
bij de vleet bij Albert Heijn
in Borger

Het is een service naar de klant toe dat klanten van de
Albert Heijn-supermarkt in Borger tijdens het winkelen
een winkelmandje kunnen gebruiken. Er wordt volop
gebruik van gemaakt, maar dan is het wél de bedoeling
dat het winkelmandje na het winkelen op de plaats komt
te staan waar het hoort. De laatste tijd is het echter meer
regel dan uitzondering dat klanten de mandjes mee naar
huis nemen. Bewust of onbewust, het gebeurt en het is
bedrijfsleider Niels Visser (links op de foto) een doorn
in het oog.
Al een maand of negen rijst
het de pan uit. Gemiddeld
worden ongeveer tien
winkelmandjes per maand
meegenomen en dat zijn
er twee of drie per week.
“Dit gebeurt eigenlijk al
jaren, maar het is nu wel
erg. Sinds klanten weer
een winkelmandje mogen
gebruiken is het niet normaal
meer hoeveel ervan zijn
verdwenen: zeker tachtig en
als het zo doorgaat wordt
dat aantal alleen maar groter.
Dat willen we niet en daarom
grijpen we in: niemand mag
meer een winkelmandje
mee naar buiten nemen. We
hopen dat hier begrip voor
is”, sprak Visser.

Andere mogelijkheden om
de diefstal te voorkomen
zijn er volgens Visser niet.
“Je kunt wel met een soort
van borg gaan werken, maar
dat is veel te duur. Dat kan
gewoon niet en andere opties
zie ik ook niet. We gaan het
op deze manier doen en gaan
zien of het zijn vruchten
zal gaan afwerpen.” Met
een aantal medewerkers van
de supermarkt poseert de
bedrijfsleider op de foto bij
de ingang van de supermarkt.
Op deze manier willen ze een
signaal afgeven: de mandjes
horen in de supermarkt en
daar blijven ze ook. (Week in
Week uit / Gerry Grave)
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Algemene ledenvergadering
UITVAARTVERENIGING
ODOORN EN OMSTREKEN
Op woensdag 18 mei 2022 in
de aula te Odoorn. Aanvang 20.30 uur.
Agenda
1
Opening
2
Ingekomen stukken en mededelingen
3
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 27 oktober 2021
4
Jaarverslag secretaris
5
Ledenverslag penningmeester
6
Vaststellen contributie en vergoeding
Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen met € 2,te verhogen en de vergoeding gelijk te houden.
7
Aula(beheer)
8
Rondvraag
9
Sluiting
Kandidaten voor een functie in ons bestuur zijn uiteraard welkom en
kunnen zich in verbinding stellen met een bestuurslid of zich bij voorkeur
melden bij de voorzitter.
De jaarverslagen en stukken liggen vanaf 20.00 uur ter inzage.
Het bestuur
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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.

Dankbetuiging
Veel lieve kaarten en brieven
Warme woorden, mooie bloemstukken
Hartverwarmend was het medeleven tijdens
zijn ziekte en na het overlijden van
mijn lieve man, vader, opa en overopa

Derk Pepping
Hiervoor zeggen wij u allen hartelijk dank.
		Eppie Pepping-Hospers
		
Reinder en Carla
		Elsje en Tinus
		
Klein- en achterkleinkinderen
Gasselte, april 2022

Onze buurvrouw

Tineke Donga
Is overleden.
Zij was altijd erg betrokken bij het wel en wee
van de buurt. We zullen haar missen.
We wensen Ed, de kinderen en kleinkinderen
sterkte met dit verlies.
De gezamenlijke buren uit de
Parklaan in Nieuw-Buinen

Kijk omhoog naar de zon
Zoek niet naar een antwoord
Laat het los hou je vast aan mij

Maria Anna Jorna-Zaal
~Ria~
* Amsterdam, 3 januari 1943

† Emmen, 22 april 2022

				Arnold
				Sabrina
				 Ruth
				 Nathan
Mijn vrouw, moeder en onze oma is opgebaard in het Monuta uitvaartcentrum,
Weerdingerstraat 201 te Emmen. Woensdag 27 april van 18.30 tot 19.00 uur
is er gelegenheid om afscheid van haar te nemen en ons te condoleren.
De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden.

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van buurtzorg
Exloo-Odoorn en van de dagopvang van de Paasbergen
voor de liefdevolle verzorging.
Langhieten 56,7873 CB Odoorn

We willen graag iedereen bedanken voor alle kaarten, bloemen en lieve berichten
die we hebben ontvangen voor onze 60-jarige huwelijksdag. Het was mede hierdoor
een prachtige dag. Wij hebben er van genoten.
Piet en Dina Kamps
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Informatiebijeenkomst ‘ontwikkeling woondorp Borger’ op
19 april in Willibrordkerk

Smalend hoongelach, ongeloof en
een aaneenschakeling van flaters en
knulligheden

Dinsdag 26 april 2022

Ingezonden brief

Gemeentebelangen B.O hand in eigen
boezem s.v.p.!
In een Open Brief en ingezonden brieven in de Week in-Week uit van de
afgelopen weken spreken Gemeentebelangen en een aantal van haar aanhangers
hun verbazing en verontwaardiging uit over het feit dat de grootste partij in
de gemeente Borger-Odoorn, Gemeentebelangen (hierna GB), lijkt te worden
uitgesloten van deelname in de nieuwe coalitie voor de raadsperiode 2022-2026.
'Het electoraat wordt uitgesloten, en, zo zal Thorbecke het toch niet bedoeld
hebben...'
Komen deze reacties voort uit politieke naïviteit, uit een gebrek aan zelfkritiek of is het
'verlies' zo moeilijk te accepteren? GB had natuurlijk, als grootste partij, weer gerekend
op een coalitiedeelname en 2 wethouders stonden waarschijnlijk al in de startblokken!
Als je een krachtige coalitie wilt vormen heb je in principe een meerderheid in de raad
nodig, tenzij er sprake is van een breed gedragen Raadsakkoord. Dat laatste lijkt in
Borger-Odoorn niet te realiseren. Dus is het zoeken naar een meerderheidscoalitie.
En je kunt dan wel als GB, met 7 zetels, de grootste partij zijn, als je niet minimaal 4
'medestanders' bij de andere partijen vindt, krijg je geen meerderheid in de raad (totaal 21
zetels). En met een minderheidscollege is het niet lekker besturen.

De Willibrordkerk was te klein tijdens de informatiebijeenkomst ontwikkeling woondorp Borger
Foto: Jan Johan ten Have
Door Jan Johan ten Have
BORGER - Het was een aaneenschakeling van flaters en knulligheden. De gemeente
Borger-Odoorn moest in allerijl op dinsdagavond 19 april een informatiebijeenkomst
beleggen over de ontwikkeling van woondorp Borger omdat het plan via Facebook
uitlekte. Het bleek in de achterkamers van het raadhuis in Exloo al op de tekentafel te
liggen terwijl de burgers nog moesten worden gehoord. De bijeenkomst vond plaats
in een veel te kleine zaal, waarvoor de gemeente volgens verschillende aanwezigen
vooraf was gewaarschuwd. En wat demissionair wethouders Houwing en Buijtelaar
vertelden was voor een groot deel van de aanwezigen onverstaanbaar omdat het
versterkte zaalgeluid niet werkte. Het excuus van een technisch probleem werd door
de aanwezigen ontvangen met smalend hoongelach: verbazing of zelfs verbijstering
alom over zo veel bestuurlijk, communicatief en organisatorisch onvermogen.
De gemeente sloeg op vrijwel alle fronten
de plank mis. Zo was er merkwaardigerwijs
bedacht om deze avond geen ruimte te geven
voor een discussie tussen de wethouders
en de zaal. Er hingen tekeningen van de
bouwplannen, de wethouders, ambtenaren
en de stedenbouwkundige zouden wel even
door de zaal wandelen om her en der wat
vragen te beantwoorden. En de aanwezigen
zouden dan hun opmerkingen en ideeën
op een formuliertje mogen invullen, die ze
dan in een ideeënbus mochten deponeren.
De zaal pikte dit niet. De letterlijke roep
van de aanwezigen was niet te stoppen door
gespreksleider Angelina Helder.
Zoethoudertje
“Jullie snappen er geen reet van”, beet één
van de aanwezigen de wethouders toe in
reactie op het nauwelijks verstaanbare verhaal
van de wethouders. Nynke Houwing lichtte
toe wat voor fantastisch dorp Borger is, dat
er ontzettend veel vraagstukken spelen, dat
de gemeente burgers heel graag wil betrekken
maar dat er vooral heel veel haast geboden
is. Buijtelaar voegde nog iets toe over
Omgevingswet en Omgevingsvisie. Maar dit
alles interesseerde de betrokken Borgerders
overduidelijk totaal niet. Wat hen steekt: zij
willen worden gehoord voordat bestuurders,
ambtenaren en stedenbouwkundigen de
toekomstplannen voor hun dorp in de
steigers zetten. “Het proces is omgedraaid
door de gemeente”, klonk het.
Buijtelaar zei nog dat de discussie met de
burgers voor de gemeente de volgende stap
zou zijn, ergens komende zomer. Maar dat
is mosterd na de maaltijd. Borger voelt zich
inmiddels voor een voldongen feit gesteld: de
inspraak is een zoethoudertje, de tekeningen
zijn al klaar: “Waar rook is, is vuur.” Het
nieuwe college dat binnenkort aantreedt heeft
direct een schone taak: het herstellen van
het vertrouwen van vele Borgerder burgers
in lokaal bestuur en politiek. Want dat
vertrouwen is duidelijk ver te zoeken.
“Deze plannen verkrachten ons dorp”,
riep de één door de kerkzaal van de
Willibrordkerk. “Je mag nooit bezwijken
voor de tijd”, meende een ander. En een
derde: “Het is wel mijn grond waarop de
gemeente nu bouwplannen tekent.” “Is
dit wat de mensen in Borger willen of is
dit wat het gemeentebestuur wil?”, vroeg

iemand zich hardop af. Een ander: “Op (de
oorspronkelijke nieuwbouwlocatie, red.)
Daalkampen 2 staan nu zonnepanelen, lekker
handig.” Houwing verdedigde zich door te
stellen dat er tot vier jaar geleden sprake
was van krimp en dat de omslag naar grote
vraag naar onder meer starterswoningen,
levensloopbestendige woningen en sociale
huurwoningen volslagen onvoorzien was.
In gesprek
Eén van de bezorgde Borgerders die
uitdrukkelijk van zich lieten horen, was
Wout Vink. “Wij hoorden plotseling van de
buurman dat er in ons dorp iets vreselijks
zou gebeuren. De gemeente zou her en der in
Borger willen gaan bouwen, hoogbouw zelfs.
En de inwoners wisten nergens van. Allerlei
plannen maken zonder buurtbewoners te
betrekken, dat is niet alleen slordig, dat
vind ik achterbaks”, zegt Vink, die zelf
beroepshalve weet hoe ambtelijke organisaties
werken.
“De gemeente Borger-Odoorn is op een
zeer ouderwetse manier bezig om heel wilde
plannen vorm te geven: pas als de plannen
klaar zijn, mag het volk nog iets zeggen.
Dat is niet meer van deze tijd. Je bent als
overheid verplicht om de bevolking vanaf
het prilste begin bij dit soort planvorming te
betrekken. Als je zo’n avond als vanavond
goed organiseert, burgers met moderne
communicatiemiddelen ideeën laat spuien en
die op de juiste manier inventariseert, dan heb
je als gemeente na een uurtje de helft van je
visie al klaar. En daarvoor hoef je nauwelijks
iets te doen. Gemakkelijker kun je het niet
krijgen.”
Dat de gemeente onder druk van de zaal
even pas op de plaats maakt, juicht Vink
wel toe. Want na veel vijven en zessen
beloofde gespreksleider Helder namens de
demissionaire gemeentebestuurders dat de
gemeente nu toch de Borgerders eerst de
mond wil gunnen. Toegezegd werd dat dit
overleg in samenspraak met Dorpsbelangen
Borger in de steigers wordt gezet. Vink:
“Het is voor de gemeente nu zaak om de tijd
even stil te zetten. Zet een streep door alles
wat als is voorgekauwd en ga eerst op een
fatsoenlijke manier met de dorpsbewoners in
gesprek.”

GB zou hand in eigen boezem moeten steken en zich afvragen waarom een 5-tal andere
partijen liever niet met haar een coalitie lijkt te willen vormen. Gesproken wordt over een
gebrek aan vertrouwen in een constructieve coalitie met GB. En daarover verbaast GB
zich blijkbaar. Is dat naïviteit of gebrek aan zelfkennis?
Voormalige partners, zoals het CDA en de VVD, lijken nu te bedanken voor de 'eer' om
een coalitie met GB te vormen. Hoe zou dat nu toch komen? Dat Leefbaar BorgerOdoorn afziet van samenwerking met GB zal niemand verbazen. De oprichters van
die partij hebben zich in 2017 niet voor niets afgescheiden van GB. Oud zeer moet niet
altijd blijven dooretteren, dat is waar. Maar vertrouwen komt te voet en gaat te paard. De
afgelopen raadsperiode heeft blijkbaar niet bijgedragen aan een herstel van dat onderlinge
vertrouwen.
Een periode in oppositie behoeft helemaal niet slecht te zijn voor een partij. Daarom is
mijn advies: GB draag je 'verlies' op een volwassen manier, werk samen met de coalitie en
ga zo nodig krachtig oppositie voeren, in het belang van de inwoners van onze gemeente!
Ik hoop dat, ondanks programmatische verschillen, de vijf formerende partijen een stevig
en duidelijk coalitieakkoord kunnen sluiten waarbinnen ook ruimte is voor de input van
de oppositie.
Raad en College: veel daadkracht in de komende periode, ten bate van onze inwoners!
A.G. Tepper,
lid LBO, voormalig lid GB
Valthermond

Borgerder kunstenares Anja Stuurman;
30 jaar kunstenaarschap!

Dit jaar is een feestelijk jaar voor de Borgerder kunstenares Anja Stuurman want ze
zit 30 jaar in het vak! Ze viert dit door op meerdere locaties te exposeren, waaronder
bij De Paasbergen in Odoorn en CaroArtGallery in Deventer. Voor de expositie bij De
Paasbergen maakte Anja een selectie uit oudere schilderijen in acrylverf en illustratief
werk in gemengde technieken op papier.
Anja exposeert regelmatig in binnen-en
buitenland, onlangs exposeerde zij nog
in Madrid en werden haar schilderijen
gepresenteerd tijdens de kunstbeurs
ArtMarbella. Haar werk wordt zeer
gewaardeerd wat ook naar voren kwam uit
het juryrapport toen haar schilderij, Tree
Creatures on a Foothill, de internationale
tentoonstelling “Nature” won.
"A wonderful style working with oils...very
unique and soothing quality...a sense of calm
and peace...for Nature Earth Day 2021 to be
the winning ideal, congratulations!" (jury)

Momenteel is haar nieuwste collectie "The
Mystery of Transformation" te zien bij
CaroArtGallery. Geïnspireerd door een van
haar struintochten met haar hond kwam Anja
op het idee om het oeroude vezelige materiaal
veen in haar schilderijen te gaan verwerken.
Het werken met veen is als het ontrafelen van
de tijd, waarmee ook een persoonlijk verhaal
ontrafeld werd. Deze serie, die momenteel
in Deventer tentoongesteld wordt, is
daarmee een vertelling over haar leven
geworden. De expositie bij De Paasbergen
is vrij toegankelijk en zien tot 19 juli - meer
informatie is te vinden op haar website.
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FTC Noord bouwt gloednieuw fysiotherapiecentrum aan De Venen in Stadskanaal
FTC Noord heeft ook een vestiging aan het Dwarsdiep in Nieuw-Buinen
STADSKANAAL/Nieuw-Buinen - FTC Noord bouwt gloednieuw
fysiotherapiecentrum aan De Venen in Stadskanaal. Het wordt een modern, volledig
gelijkvloers en energiezuinig centrum, dat volledig is toegespitst op het bieden van
alle soorten fysiotherapie voor jong en oud. De eerste schop gaat volgens planning één
dezer dagen de grond in en het is de bedoeling dat FTC Noord locatie Stadskanaal de
nieuwbouw op 1 januari 2023 betrekt.
Het nieuwe fysiotherapiecentrum van FTC
Noord verrijst naast de tandartspraktijk
aan De Venen. De achttien therapeuten
van FTC Noord krijgen er de beschikking
over tien ruime behandelkamers met alle
benodigde voorzieningen voor fysiotherapie
en alle specialisaties. Ook komen er twee
oefenruimtes: een ruime oefenzaal met alle
faciliteiten voor volwassen en een speciale
oefenzaal voor kinderen. “Want therapeutisch
oefenen voor kinderen is iets totaal anders
dan voor volwassenen”, vertelt Klaas
Hummel, die samen met Gerard Koerts
eigenaar is van FTC Noord.
Optimaal bereikbaar
Verder krijgen de cliënten van FTC Noord
er de beschikking over een ruime kleedkamer
met douches. “We gaan een prachtig, modern
fysiotherapiecentrum bouwen waar het voor
onze cliënten aangenaam is en waar al onze
therapeuten hun werk prettig en zo goed
mogelijk kunnen doen. Zo wordt het pand
voorzien van een modern systeem voor
klimaatbeheersing”, zegt Koerts. Ook wordt
het pand volledig gelijkvloers, waardoor alle
ruimtes en voorzieningen voor iedereen
optimaal bereikbaar zijn. Bij het pand wordt
een ruime, eigen parkeerplaats aangelegd.
Modern vormgegeven
Het ontwerp van het pand is gemaakt
door René van der Burgh Bouwkunde &
Vormgeving in Stadskanaal. Het wordt

een modern vormgegeven pand met een
herkenbare uitstraling, dat helemaal past bij
de omliggende bebouwing. Hoofdaannemer
is Bouwbedrijf Speelman uit Alteveer (Gn.).
“We zijn inmiddels twee jaar bezig met de
voorbereidingen”, vertelt Hummel. “Van het
verwerven van de grond en het bemachtigen
van de vergunningen tot het maken van
een ontwerp en het contracteren van de
hoofdaannemer, het kostte best veel tijd maar
is nu gelukkig allemaal rond. De bouw kan
beginnen.”
Drie vestigingen
FTC Noord blijft ook na de opening van
het nieuwe centrum in Stadskanaal drie
vestigingen tellen. Het nieuwbouwpand
vervangt de huidige praktijkruimte aan
het Hoogveen in Stadskanaal. Daarnaast
behoudt FTC Noord vestigingen aan het
Dwarsdiep in Nieuw-Buinen en de Dr.
P. Rinsemastraat in Vlagtwedde. “Onze
praktijk aan het Hoogveen in Stadskanaal is
al jaren gevestigd in een pand dat destijds
is gebouwd als kantoorpand”, zegt Koerts.
“Dat betekent dat niet alle ruimtes optimaal
zijn voor gebruik als behandelkamer. Ook
leefde bij ons al geruime tijd de wens om
grotere oefenruimtes te kunnen bieden. Ons
nieuwe pand is ontworpen voor gebruik als
fysiotherapiepraktijk, waarbij wij het geheel
zo hebben ingedeeld en ingericht dat wij er
ons cliënten en patiënten optimaal van dienst
kunnen zijn.”

Dinsdag 26 april 2022
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3 en 4 juni volop activiteit op de Hoogkaamp

Voetbalvereniging Gieterveen viert het 60 jaar bestaan
60 jaar geleden, in juni 1962 is de voetbalvereniging Gieterveen opgericht.
Wij willen dit 60 jarige jubileum gaan vieren samen met leden en oud
leden en supporters op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni op de Hoogkaamp in
Gieterveen.
Op vrijdagavond 3 juni wordt een
jubileumwedstrijd gespeeld op de
Hoogkaamp met een gemengd
Gieterveenteam tegen ‘oud” Veendam.
Dit selecte gezelschap bestaat uit oa:

Erwin Buurmeijer, Gerard Wiekens,
Grads Fühler, Henk de Haan, Tony
Mcnulty, Angelo Cijntje, Martin Drent
,oud Gietervener Bert Meertens en nog
meer vedettes van weleer. Op zaterdag

4 juni is er vanaf 16.30 uur een reünie
voor oud leden en huidige leden om te
genieten van oude plaatjes en praatjes,
oftewel tijd om onder het genot van een
drankje gezellig bij te kletsen Vanaf
18.30 tot 20 uur is er een diner met
aansluitend een feest in de feesttent
waarbij alle liefhebbers van onze club
welkom zijn. Opgave voor de borrel en
diner graag via vv@gieterveen.com

Uitslagen Bridgeclub
Borger
Uitslagen van de afgelopen week in het Anker
19 t/m 21 April.
Dinsdagavond 12 1e lijn A-lijn
1 Harrie de Bie & Henk Loman
2 Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen
3 Roelie Wesseling & Johannes Sijbom
4 Rieky & Tinus Zinger
5 Gerda Hoeksma & Rietje Kiewiet

64,58%
59,38%
58,33%
56,60%
53,47%

B-lijn
1 Joke & Jelle Zwanenburg
2 Rob Bouman & Rieks Paas
3 Ria & Henk Bosma
4 Greetje Lunshof & Herman Meppelink
5 Wim Karsies & Yvonne Popma

60,42%
58,68%
57,64%
56,60%
54,17%

Donderdagmiddag 21 April A-lijn
1 Fenny & Han Brouwer
2 Mies Hoorn & Willem Kamps
3 Ria & Henk Bosma
4 Marjan Funke & Roel Timmers
5 Martje & Martin Abrahams

64,41%
61,21%
59,90%
58,50%
54,86%

Uitslagen Bridgeclub
Welzijn Ouderen Borger
De Uitslag van 22 April in het Hunzehuys te Borger.
A Lijn:
1e plaats: Henk Tewis & Egbert van de Scheer 63,02%.
2e plaats: Minie Speelman & Anneke Super 55,73%
3e plaats: Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen 54,17%
B Lijn:
1e plaats: Rieky Zinger & Leo Hake 67,61%
2e plaats: Gré Beerta & Geertje Spiekman 57,85%
3e plaats: Marry Everts & Geert Everts 57,22%
Wilt U ook gezellig een middag Bridgen? We spelen in 2
Lijnen A en B. We spelen iedere vrijdagmiddag van 13.00 uur
tot 16.30 uur in het Hunzehuys te Borger. Onze contributie
is €18,- per jaar. Meer info of aanmelden: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.

TE HUUR!

GARAGEBOXEN

Biologische boerderij
“de Morene”

Dagelijks verse

in Exloo, Valthermond
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

ASPERGES

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

Lemenweg 4a
Drouwen
tel. 0599-564563

Uitslag Bridgeclub
DES I Exloo 21 april
Des I speelde de laatste zitting van dit seizoen. De
uitslag van deze avond is:
1e
2e
3e
4e

ep Rieky & Tinus Zinger
ep Wendy & Ruud van Beusekom
ds Liesbeth Baard & Trijnie Feringa
mw Anneke Super & de hr Henk Bosma

62,36%
58,36%
56,36%
53,93%

Volgende week wordt het seizoen afgesloten met de
jaarvergadering en een slotdrive.

Tientallen ideeën voor nieuwe coalitieakkoord
Dichtbij en in contact, met deze woorden zijn de formerende partijen
afgelopen zaterdag in Valthermond en Borger in gesprek gegaan met
inwoners over de wensen die leven voor het nieuwe coalitieakkoord.
Ankie Huijing - van Tongeren “We maken bewust een coalitieprogramma
op hoofdlijnen. Zo blijft er de komende periode ruimte om ideeën van
inwoners, ondernemers en andere partijen te blijven betrekken bij de
uitvoering van de plannen voor toekomst van onze gemeente. We zijn blij
verrast met de input van afgelopen zaterdag.”
Een greep uit de ideeën
Maak plannen voor de jeugd was een
veel gehoord geluid. Vertier voor
binnen en buiten gecombineerd
met sportactiviteiten. Ook zijn er
wensen geuit over het verbeteren
van de verkeersveiligheid bij scholen.
Oplossingen voor problemen in
dorpen en kernen worden alleen een
succes als meegedacht kan worden bij
de totstandkoming en de uitvoering
van een project. Luister hierbij goed
naar inwoners. Er leven zorgen over
de plannen van het Kabinet over de
bouw van veel woningen, plannen voor
het verduurzamen van de omgeving

en de gevolgen van de stikstofcrisis.
Een duidelijke oproep voor het
coalitieakkoord was het bewaken van de
menselijke maat bij de uitvoering van
deze plannen. Zorg voor balans tussen
het maatschappelijk belang en het
persoonlijke belang.

Hoe verder?
Peter Zwiers: “We betrekken de
oogst van de gesprekken van
afgelopen zaterdag, maar ook
de online aangedragen ideeën
bij de totstandkoming van het
coalitieprogramma. We verwachten
medio mei het programma te kunnen
presenteren en te bespreken met de
Gemeenteraad. Ons streven is om
vervolgens met deze hoofdlijnen in
ons achterhoofd dichtbij en in contact
samen te werken aan een nog mooier
Borger-Odoorn.”
De formerende partijen,
PvdA, Leefbaar Borger-Odoorn, VVD,
CDA en ChristenUnie

Eerste stappen realisatie wandelnetwerk in
Aa en Hunze gezet
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het concept wandelnetwerk
in de gemeente Aa & Hunze. Als eerste stap zijn de verenigingen van
dorpsbelangen door het recreatieschap Drenthe benaderd voor een
inventarisatie van lokale ommetjes en andere mooie wandelingen in
de omgeving. De dorpsommetjes vormen het uitgangspunt voor het
wandelnetwerk, met oog voor het dorp, het verhaal van het ommetje en de
ondernemers in het dorp. Zo is een concept wandelnetwerk ontstaan waar
natuur en historische dorpsgezichten elkaar afwisselen.
‘Impuls aan toerisme’
‘Zoals ik eerder heb
genoemd is de aanleg van het
wandelknooppuntennetwerk een
enorme aanwinst voor onze gemeente’,
vertelt wethouder Bas Luinge. ‘Het
netwerk geeft een impuls aan het
toerisme, zal hopelijk een boost geven
aan de aangelegen horecagelegenheden,
maar is ook voor onze inwoners
een pluspunt. Tevens sluit het
wandelnetwerk aan op de netwerken in
omliggende gemeenten’.

Dekkend netwerk
Het Recreatieschap Drenthe voert in
opdracht van de Provincie Drenthe en
de gemeente Aa en Hunze de uitrol
van het wandelnetwerk uit met als
doel om eind 2023 in de gemeente Aa
en Hunze een dekkend netwerk van
wandelknooppunten te hebben dat
aansluit op de wandelnetwerken in de
omliggende gemeenten en het netwerk
in de Provincie Groningen. Het
wandelnetwerk zal een grote bijdrage
leveren aan het wandeltoerisme in
Drenthe en wordt naast fietsen een
belangrijke pijler.

Duidelijk herkenbaar
Het wandelnetwerk biedt wandelaar,
bewoner of toerist de mogelijkheid
om een eigen route samen te stellen
met elke gewenste lengte. Daarnaast
biedt het wandelnetwerk voor onze
dorpen de kans om het eigen ommetje
en bijbehorende verhaal duidelijk
herkenbaar in het dorp te laten zien.
Vervolg en recreatief medegebruik
Van de grote terrein beherende
organisaties zoals Staatsbosbeheer,
Stichting Het Drentse Landschap,
Natuurmonumenten, alsmede de
overheden, Provincie en gemeente
heeft het Recreatieschap Drenthe al
toestemming om het netwerk uit te
rollen. De komende periode wordt
gebruikt om met de particuliere- en
beherende terreineigenaren in gesprek te
gaan over toestemming voor recreatief
medegebruik.
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Samen met de leden gevierd op zaterdag 16 april 2022

90-jarig jubileum van de afdeling Buinerveen
D66 doet niet mee alleen voor
de bühne
D66 was samen met Gemeentebelangen en GroenLinks
uitgenodigd voor een zogenoemde rondetafelgesprek
met de formerende partijen. Deze bijeenkomst zou na de
raadsvergadering van afgelopen donderdag 21 april plaats
vinden. Deze haastig geplande bijeenkomst zonder enig
overleg over vorm, agenda en eventueel inwoner participatie
voelde voor onze fractie niet goed. Onze fractie heeft daarom
besloten om onze bijdrage aan deze bijeenkomst alleen uit het
volgende statement te laten bestaan:
Het klinkt zeer sympathiek van de formerende partijen om de
inwoners en overige partijen bij het formatieproces en daarmee het
coalitieakkoord te betrekken. Maar onze fractie heeft hier toch een
iets ander beeld van.

Met elkaar stapten we ‘s morgens om 10.00 uur in een oude bus van
het Nationaal Bus Museum in Hoogezand. Vanaf Dorpshuis De
Viersprong vertrokken we naar Galerie Harwi in Eesergroen. Daar
aangekomen genoten we eerst van koffie of thee met een heerlijk
stuk appeltaart. Wie dat wilde kon er nog een beste toef slagroom
op krijgen. De kopjes en schoteltjes waren door henzelf gemaakt van
klei en afgebakken. Daarna liepen we door de tuinen om de prachtige
beelden te bekijken. Ook een bezoek aan de winkel werd door velen
gedaan.

Ten eerste het betrekken van de inwoners, die zijn onlangs naar de
stembus geweest en hebben al aangegeven wat zij belangrijk vinden
door te stemmen op de partij die in hun optiek de belangen behartigt. We gingen met de bus terug naar
We hebben allemaal gezien wat dat heeft opgeleverd.
Buinerveen, waarin ons dorpshuis
een heerlijke lunch met lekkere
Ten tweede het betrekken van Gemeente Belangen, Groen Links
groentesoep voor ons klaar stond.
en D66. Eén partij die door de formerende partijen is uitgesloten
In de achterzaal namen we plaats.
en twee partijen die niet eens terugkomen in het advies van de
De zaal was prachtig aangekleed met
informateur als mogelijk coalitie partijen en gevoelsmatig dus
vlaggetjes en ballonnen, geschenken
volkomen genegeerd zijn. Wat is er veranderd dat men nu wel onze
die we ooit hebben ontvangen,
input wil hebben?
oude plakboeken, bondsbladen, vele
foto’s en het prachtig geborduurde
Het half formeel/informeel karakter van deze in alle haast geplande tafelkleed.
sessie zorgt in ieder geval al voor een valse start. Want als de input
van inwoners en de niet formerende partijen zo van belang zijn, dan Na de middag een rijtoer met de
was met deze 2 groepen wel meer rekening gehouden.
bus door Buinerveen en Nieuw-

Buinen met gids Jan Haikens, die
Resulteert mij te zeggen dat ik voor input verwijs naar ons
de historie vertelde van ons dorp.
programma, deze heb ik gezien de omvang niet bij mij om uit te
Van Noorderstraat, Zuiderstraat,
delen... maar op verzoek zal ik deze zeker digitaal beschikbaar stellen. Zuiderdiep en Noorderdiep. Over
de het ontstaan van Buinerveen
Na afloop heeft ons raadslid John Goeree nog meerdere malen
vanuit Buinen, over het afgraven van
de media hierover te woord gestaan. Hierbij heeft hij nogmaals
het veen vanaf Stadskanaal met de
duidelijk gemaakt dat de D66 fractie zeker wel mee wil praten, maar
kavelnummers, over school 75 en 59,
dit op basis van een concept coalitieakkoord wil doen tijdens een
over de vele winkels die er vroeger
formele raadsvergadering waarbij wanneer gewenst ook inwoners
kunnen inspreken. Daarna kunnen de formerende partijen laten
zien daadwerkelijk iets met onze input te willen doen. Ook vanuit de
oppositie wil D66 Borger-Odoorn een positieve bijdrage leveren aan
onze mooie gemeente en voor haar inwoners.

langs het kanaal stonden, over 38
bruggen over het Zuiderdiep, over de
historie van de aardappelmeelfabriek
Hollandia, over beide glasfabrieken
Thöne en Meursing gevestigd
vanwege de beste turf, over Villa
Flora, over ’t Aailand, over de
afgebroken molen in de Molenlaan,
enz. Bij Goedewaagen kregen we
eerst onder het genot van thee of
koffie met een lekkere koek uitleg
van Friggo Visser. De Stichting
Keramisch Museum Goedewaagen
heeft inmiddels een collectie van ca
4000 stuks aardewerk, variërend van
sieraardewerk tot serviesgoed, van
tegel tot tegeltableau en van Goudse
pijp tot miniatuurhuisje. De op zaal
gepresenteerde collectie beslaat om
en nabij 800 stuks die tezamen het
verhaal vertellen over de Nederlandse
aardewerkproductie vanaf 1880.

Vele aardewerken pijpen, vazen,
serviesgoed en tegeltableaus hebben
we kunnen bekijken. Op dit moment
hangt er een tegeltableau van
prinses Wilhelmina met daarnaast
de afgebeelde jurk in het echt
tentoongesteld.
In het Keramisch museum is ook
een grote collectie glas voorwerpen
te zien; bij elkaar verzameld door
Henk Brans. Hij vertelde over beide
glasfabrieken, waar medicinaal
glaswerk, de bekende Eau de
cologne- en Maggiflessen, bier- en
wijnflessen, olie- en zuurcontainers,
wekflessen, kortom van alles werd
geblazen. Hierna gingen we terug in
de bus over het Noorderdiep naar
ons dorpshuis De Viersprong in
Buinerveen voor een heerlijk warm
en koud buffet. Geesje Middeljans
gaf een mooie speech over 90 jaar
afdeling Buinerveen met daarin
heel wat belevenissen opgediept uit
de historie. Met elkaar hebben we
geproost op dit heuglijk feit. De hele
dag had een gouden randje gevormd
door zon en blauwe luchten, maar
tevens om met elkaar te genieten van
al het moois in onze eigen omgeving.

Ingezonden brief | Gemeentebelangen vindt

Mocht jij ook je bijdrage willen leveren aan de gemeentepolitiek bij
D66, maak dat dan kenbaar! Je mag altijd aansluiten, meeluisteren en
meedoen. Wees welkom.
Bent u geïnteresseerd in onze idealen voor Borger-Odoorn kijkt u
dan op www.d66borger-odoorn.nl of mail met John Goeree, raadslid
van D66 Borger-Odoorn via john@johnendiane.nl

Rondetafelgesprek voor de bühne

Ingezonden door Franciska Schoenmakers, Raadslid voor Gemeentebelangen Borger-Odoorn
De formerende partijen wilden afgelopen donderdag na de raadsvergadering een rondetafelgesprek
voeren met Gemeentebelangen, GroenLinks en D66. Centrale vraag: welke aandachtspunten, wensen en
onderwerpen willen de oppositiepartijen meegeven als input voor het collegeprogramma.
De formerende partijen kwamen vooral halen, zei Annemiek de Groot van Leefbaar Borger-Odoorn bij het
openen van het rondetafelgesprek. Ook meldde zij dat de formateur Piet Adema (CU) verhinderd was en de
notulist meekeek via de livestream. De drie niet formerende partijen waren verbijsterd door haar woorden en
voelden zich allerminst serieus genomen.
Gemeentebelangen sprak kort en bondig. De kiezers hebben een maand geleden gesproken over hoe zij over
onze ideeën denken. 3398 inwoners vonden ons programma interessant genoeg om op ons te stemmen. Dus
overhandigen wij u ons mooie gele Verkiezingsprogramma. Als de formerende partijen onze standpunten zo
belangrijk vinden, dan had een verkennend coalitiegesprek plaats kunnen vinden. Maar Gemeentebelangen
heeft geen uitnodiging, voor een verkennend gesprek ontvangen. Dit rondetafelgesprek is voor de bühne. Als de
formerende partijen hun coalitieakkoord presenteren aan de gemeenteraad, zullen wij op gepaste wijze, rekening
houdend met de belangen van onze stemmers en inwoners, reageren.

Autobedrijf Okken nieuwe hoofdsponsor
jeugdafdeling VV Gieten
Als opvolger van de Rabobank is de
sponsorcommissie van de Voetbalvereniging Gieten
erin geslaagd Autobedrijf Okken vast te leggen als
hoofdsponsor van de jeugdafdeling. Beide partijen
zijn een overeenkomst aangegaan voor de duur van
drie seizoenen, met ingang van komend seizoen.
VV Gieten is erg blij met Autobedrijf Okken als
hoofdsponsor van de jeugdafdeling.
"Ouderwetse service in moderne techniek"
Autobedrijf Okken biedt volledige service voor uw auto,
ongeacht het merk, kilometerstand of leeftijd. In de
ruime en moderne werkplaats werkt Autobedrijf Okken
dagelijks hard aan uw mobiliteit. Of het nu gaat om
onderhoud, APK of een complete motorrevisie, met een
nieuwe auto of een classic, bedrijfswagen, camper of
elektrische auto, u kunt terecht bij Autobedrijf Okken.

Op de foto van links naar rechts Hendrik Hilbolling (voorzitter),
Harm-Jan Martens (sponsorcommissie), Rudy Okken
(Autobedrijf Okken) en Harm Jan Bonder (sponsorcommissie).
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Er werd €663,30 bij elkaar gefietst
Medewerkers Boni Borger fietsten voor KiKa

Dinsdag 26 april 2022

Jolijn Almoes uit Gieten 12,5 jaar bij
Dekelhem in Gieten

Afgelopen zaterdagochtend vertrok een peloton fietsers vanaf supermarkt Boni in
Borger om deel te nemen aan de Tour de Boni: een sponsortocht voor KiKa (Kinderen
Kankervrij). De deelnemers zijn allen bij de supermarktketen werkzaam, komen uit
meerdere streken van het land en reden langs nóg een aantal andere filialen, te weten
de supermarkten in Emmer-Compascuum, Klazienaveen en Emmen. De bedoeling
was zoveel mogelijk geld op te halen en dat is gelukt: na afloop toonden de dappere
fietsers een cheque met daarop het bedrag van € 663,30.
Vier zaterdagen lang fietsen medewerkers
van Boni door heel Nederland om geld voor
KiKa in te zamelen. De ‘aftrap’ was dus in
Borger, omdat de Boni in deze plaats het
meest noordelijk in ons land is gelegen; de
volgende fietstochten vinden zuidelijker in
het land plaats. Bedrijfsleider Renee Konen
is erg blij met het geld dat is opgehaald.
“Hartstikke goed en ik vind het zo mooi dat
een aantal van mijn medewerkers ook hebben

meegedaan. Dit is een heel goed doel en daar
moet zoveel mogelijk geld voor beschikbaar
komen. Ik ben blij dat wij ook een steentje
hebben mogen bijdragen.”

Op 18 maart jl. werkte Jolijn Almoes uit Gieten twaalf en half jaar bij
woonzorgvoorziening Dekelhem in haar woonplaats. Ze begon er op 18 september
2009. Zeventien jaar was ze en ze voelde zich er als stagiaire meteen als een vis in het
water. Nadat ze haar opleiding Verzorgende IG met succes had afgerond kreeg ze een
vaste aanstelling.

De meeste deelnemers reden de tocht op
de racefiets, maar er waren er ook die op de
mountainbike reden. (Week in Week uit / Gerry De nu dertigjarige heeft dusdanig veel plezier
Grave)
in haar werkzaamheden dat ze er nooit meer
vandaan wil. “Ik werk er echt heel graag
en wat gaat de tijd ook snel: twaalf en half
jaar alweer. Ik weet nog wel dat ik er begon.
Nog nooit ben ik met een chagrijnig gezicht
naar mijn werk gegaan en altijd ga ik er met
een vrolijk gezicht weer vandaan. Het is er
gewoon heerlijk werken. Vooral de contacten
De Stichting Waar een Wil is nam begin april contact op met Franciska Schoenmakers met de cliënten en het voldaan gevoel zijn
van Gemeentebelangen over het feit dat zij rondom 5 mei diverse maatschappelijke
culturele evenementen wilden organiseren voor speciale doelgroepen zoals
bijvoorbeeld ouderen, nieuwe Nederlanders, mensen die (langdurige) zorg nodig
hebben en eenzame alleenstaanden.

Motie Gemeentebelangen Borger-Odoorn
raadsbreed aangenomen

Er lag een mooi programma klaar, voor
twee weken evenementen waarin culturen
worden samen gebracht. De Stichting had
al gesprekken gevoerd o.a. met St. Sociale
teams, Welzijnsorganisatie Andes en met
vrijwilligers, muziekdocenten, ruiters en
artiesten. Iedereen omarmde de plannen,
maar wees naar elkaar, als het over het geld
ging. De Stichting Waar een Wil is had ook
al veel fondsen aangeschreven en sponsoren
benadert. Het probleem was de tijd. De
aangeschreven organisaties zouden misschien
pas geld toewijzen na 5 mei. Dus was het zaak
om door te pakken, vond Gemeentebelangen.

De doelgroepen waarvoor de evenementen
zouden worden georganiseerd zijn immers
hard toe aan een leuke middag. In de eerste
officiële raadsvergadering van de nieuwe raad
heeft Gemeentebelangen een motie ingediend
om een maximaal budget beschikbaar te
stellen voor de bevrijdingsshow Veen en
Zand, welke op 5 mei plaatsvindt vanaf 14
uur in het Hippisch Centrum te Exloo. Musici
en ruiters zullen samen een showmiddag
verzorgen op de (live) muziek van bestaande
vrijheidssongs. Gemeentebelangen meldt
trots dat de motie op 11 april jl. raadsbreed is
aangenomen.

Ster(re) in de gemeenteraad
De eerste oordeelsvormende raadsvergadering voor de nieuwe gemeenteraad in
Borger-Odoorn leverde geen politiek vuurwerk op. Op de agenda stonden de
omgevingswet en preventie in het sociaal domein, dit zijn ook geen onderwerpen
waar veel onderlinge verschillen over bestaan. Het vuurwerk moest komen van de
insprekers.
Door: Ineke Arends

en naar school kunnen fietsen.

Er was een inspreker (aanwonende) die
het graag met de raad wilde hebben over
de afwatering van de weg in de 49e Laan
in Valthermond. Samen met andere
aanwonenden zijn er brieven naar de
gemeenteraad gestuurd en LBO zette deze
brieven vanuit de ingekomen stukken op de
agenda. De meegestuurde foto’s hadden de
raad er al van doordrongen dat de inwoners
gelijk hebben en er iets moet gebeuren met
deze straat. De inspreker had er dan ook
weinig moeite mee om het onderhoud van
deze weg hoog op de prioriteitenlijst te
krijgen.

Ook willen ze uitdagender speeltuinen omdat
die nu voor oudere kinderen veelal saai zijn.
Daarnaast willen ze schoolpleinen een stukje
groener maken. Daarom wordt er bij elke
school een appelboom geplant. De kinderen
gaan zelf ook iets doen, de kinderraadsleden
organiseren een opruimactie tegen zwerfvuil
bij hun eigen school.

Aansluitend aan de oordeelsvormende
vergadering was er een openbaar
rondetafelgesprek tussen de beoogde coalitie
partijen (PvdA, LBO, VVD, CDA en CU)
en GB, GroenLinks en D66. Hoewel alle
partijen vooraf met dit gesprek hadden
De andere inspreker werd de ster van de
ingestemd kwam er geen gesprek op gang.
avond. Sterre de Jong uit Odoorn sprak
De beoogde oppositiepartijen leverden hun
als kinderburgemeester de raad toe. Ze
verkiezingsprogramma in en verlieten de
vertelde over haar werk als voorzitter van de
raadszaal. Vuurwerk was er niet maar met
kinderraad en wat de kinderraad de afgelopen kinderburgemeester Sterre waren er wel
tijd heeft besloten. Zo wil de kinderraad
sterretjes aangestoken. Zij was de ster van
graag dat er voor de winter een fietsenmaker de avond en hoopt dat de gemeenteraad de
langs komt op alle scholen om remmen en
besluiten van de kinderraad zal overnemen.
lichten te repareren zodat kinderen veilig van

zo mooi.” Dekelhem waardeert de inzet van
de Gietense en gaf haar een een waardebon.
Uiteraard ontving ze vele felicitaties en
bloemen van haar collega’s. “Toch een teken
dat Dekelhem zijn medewerkers waardeert. Ik
vind het mooi dat ze er even bij stil hebben
gestaan. Ik zou zeggen ‘op naar de volgende
twaalf en half jaar’.” (Week in Week uit / Gerry
Grave)

Moederdagontbijtjes van
De Schaapsberg voor Julians Stichting
Na het mooie resultaat van eerdere jaren, is er ook dit jaar weer een goed doel
gekoppeld aan de bezorging van moederdagontbijtjes van De Schaapsberg. De
ontbijtjes worden op zondagmorgen 8 mei bezorgd door een team van vrijwilligers van
Julians Stichting.
Julians Stichting is een stichting uit
Stadskanaal ten behoeve van fondswerving
voor bestrijding van hersentumoren bij
kinderen. De stichting houdt verschillende
acties, evenementen en inzamelingen. Er
is veel geld nodig voor onderzoek. Met de
komende actie, de moederdagontbijtjes,
hoopt de stichting weer een mooi bedrag

binnen te halen. Van elke
€ 10,00 (het tarief voor
een ontbijtje) gaat er € 2,00
rechtstreeks naar het goede
doel. Bestellen kan makkelijk
en simpel (voor vrijdag 6 mei) via de site:
www.deschaapsberg.nl/moederdag

Eerste training op zondagmorgen 8 mei vanaf
parkeerplaats Schutrups in Exloo

In Exloo weer een Nationale Diabetes
Wandelchallenge opzetten

In Exloo gaat men weer van start met de Nationale Diabetes Challenge. Tijdens
de Nationale Diabetes Challenge wandelen we ongeveer 20 weken lang, wekelijks
samen, om aan onze gezondheid te werken. Wij geloven namelijk dat bewegen het
beste medicijn is. De wandeling is voor iedereen toegankelijk, we wandelen een uur
en proberen voor iedereen een passende training te maken. Het gaat er vooral om
dat we gezellig een uur in beweging zijn, en zo aan onze gezondheid werken. Na
de wandeling mogen we bij Schutrups in de winkel samen een kopje koffie of thee
gebruiken.
Ik nodig u van harte uit om aanwezig te
zijn bij onze eerste wandeltraining. Deze
vindt plaats op Zondag 8 Mei om 10.30 uur,
we vertrekken vanaf de parkeerplaats bij
Schutrups Exloo. Tijdens deze wandeltraining
vertellen de begeleiders graag over de
Nationale Diabetes Challenge. Met het
verspreiden van ons verhaal hopen we nog
meer mensen in beweging te brengen.
In de afgelopen jaren heeft de Nationale
Diabetes Challenge de positieve effecten
van bewegen op het leven met (pre) diabetes
aangetoond. Onderzoek laat zien dat
deelnemers afvallen, beter in hun vel zitten
en vaak minder medicatie nodig hebben.

Deelnemers rapporteren een betere kwaliteit
van leven en hebben meer sociale contacten
gekregen. De Nationale Diabetes Challenge
biedt dus een laagdrempelige, veilige en
effectieve opstap naar beweging. En uiteraard
zijn ook mensen zonder diabetes die aan hun
gezondheid willen werken van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Ingrid Hoekendijk, via
mailadres Ingrid@helpingoutva.nl. We hopen
u te mogen begroeten op Zondag 8 Mei.
Wilt u alvast meer weten? Kijk op Nationale
Diabetes Challenge -locatie Exloo
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GEPANEERDE
SCHNITZELS
250 GRAM

Donderdag 28 april 2022		
19:00 Borger JO17-1
Meerdijk JO17-1

2.49!

Zaterdag 30 april 2022		
10:00 Borger JO15-1
CEC JO15-1JM
11:00 Borger JO11-3JM
Stadskanaal JO11-2
14:30 Borger 1
SCN 1
14:30 Borger 2
DZOH 3
14:30 Borger JO19-1
LEO (Loon) JO19-1

KIP
SCHNITZELS
XXL

De Treffer ‘16

PER STUK

Zaterdag 30 april 2022 				
10:00 De Treffer ‘16 JO11-1JM
HOC JO11-2
11:00 De Treffer ‘16 MO17-1
LEO (Loon) MO17-1
14:30 ST Rolder Boys JO17-2
De Treffer ‘16 JO17-1
Zondag 1 mei 2022 				
10:00 De Treffer ‘16 2
Roswinkel Sp. 2

2.55ho!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

VOLG ONS OOK OP

FACEBOOK!

16.25
35.95
30.90
28.75
29.45
56.25

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

10 ROLLADESCHIJVEN 6,99
10 BACONBURGERS 6,99

3 MAGERE VARKENSROLLADES SLECHTS 18.50!

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

Gasselternijveen

Borger haalt uit op bezoek bij SVBO

Zaterdag 30 april 2022
LTC VR1

SJO ZVC ‘14 VR1

12:00

Zondag 1 mei 2022
Gasselternyveen 1
Gasselternyveen 3

VIOS (O) 1
Veelerveen 3

14:00
10:00

Gieten
Donderdag 28 april
19:00 Weerdinge 1

VV Gieten

Vrijdag 29 april
19:00 Gieten 2 Zaal
20:00 Gieten 3 Zaal
21:00 Gieten 1 Zaal

Zuidlaren 1
ACV 8
Exstudiantes 1

Zaterdag 30 april
09:00 Gieten/Eext JO15-2
10:30 Gieten/Eext JO15-1
12:00 LTC JO19-1

Mussel JO15-1
Scheemda JO15-1
Gieten/Eext JO19-1

Zondag 1 mei
10:00 Gieten 6
10:00 Gieten 4
11:00 Lewenborg 2
12:00 Eext 3

Stadskanaal 6
Rolder Boys 4
Gieten 2
Gieten 5

Nieuw-Buinen
28-4-2022
19:00 Muntendam JO17-1
Nieuw Buinen JO17-1
			
30-4-2022
09:45 Nieuw Buinen MO19-1 Gomos MO19-1
10:30 Nieuw Buinen JO13-1
Ter Apel ‘96 FC JO13-1
12:00 Nieuw Buinen MO15-1 LTC MO15-1
10:00 Twedo MO17-1
Nieuw Buinen MO17-2
13:00 ST VAKO/Tynaarlo VR2 Nieuw Buinen VR1
			
1-5-2022
11:00 Nieuw Buinen 2
Ruinerwold 2
14:00 Nieuw Buinen 1
Veendam 1894 1

voor Borger. Matthijs Brink kreeg de bal
net buiten het 16-meter gebied voor de
voeten en haalde met precisie uit: 1-5.
Na rust kwam SVBO wat feller uit de
startblokken, het won meer duels en
kwam wat vaker richting het doel van
Borger. Tien minuten na rust kreeg
de thuisploeg een strafschop. Die
werd in eerste instantie nog gekeerd
door doelman Haandrikman, maar de
rebound was een prooi voor de spits
van SVBO. Het duurde lang voordat
Borger hier weer iets tegenover kon
stellen. Na een onterecht afgekeurde
goal van Ottens, was het in de 72e
minuut alsnog raak via de voet van
Gustin (2-6). En ook verdediger Brink
verdubbelde zijn doelpunten totaal deze
middag. Zijn schot verdween via een
been van SVBO-speler in de goal. En in
de absolute slotfase bepaalde Gustin de
eindstand op 2-8. Hij wist een vrije bal
eenvoudig langs het slecht opgestelde
Foto: Alle Oldenbeuving muurtje in het doel te schieten.
Borger heeft zichzelf afgelopen zaterdag een goede dienst bewezen in
het uitduel tegen SVBO. De groenhemden wonnen met klinkende cijfers
Doordat de topper tussen WVV en SJS
en door de resultaten op de andere velden is Borger nu samen met WVV
in een gelijkspel eindigde is Borger nu
koploper in de 4e klasse D. Met daarbij opgemerkt dan Borger wel een
medekoploper geworden. WVV heeft
wedstrijd meer speelde dan de ploeg uit Winschoten.
echter nog wel een wedstrijd tegoed.
Volgende week speelt Borger thuis
tegen het fysiek sterke SCN. Eerder dit
seizoen ging Borger in de uitwedstrijd
in Nieuwlande nog hard onderuit. De
mannen van trainer Joling weten wat
ze te wachten staat, om mee te blijven
strijden voor het kampioenschap moet
er hoe dan ook worden gewonnen.

Overige
voetbaluitslagen
in de regio

HOC
Woensdag 27 april		
14.00 Dalen 5
St HOC/ Valtherboys 7
		
Donderdag 28 april		
19.30 HOC 2
Twedo 2
		
Zaterdag 30 april		
10.00 De Treffer’16 JO11-1JM
HOC JO11-2
12.30 St HOC/ Valthermond Vr3 Olympia’28 Vr2
9.00 HOC JO17-2
SJO SWB JO17-1
		
Zondag 1 mei		
10.00 HOC 2
Germanicus 3
10.00 st HOC/ Valtherboys 6
Dalen 4
10.00 Raptim 7
St HOC/ Valtherboys 7
14.00 SPW 1
HOC 1

vv Buinerveen
Zondag 1 Mei
Buinerveen 1
Buinerveen 3

Roswinkel 1
Bareveld 4

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

14.00 uur
10.00 uur

De eerste grote kans in de wedstrijd
was voor thuisploeg SVBO. Na een
voorzet kwam de bal plots voor de
voeten van de spits van SVBO, maar hij
stuitte op de snel uit zijn doel gekomen
Edwin Haandrikman. Niet veel later
lag de bal aan de andere zijde wel in
het net. Een goeie diepe bal werd door
goaltjesdief Hendrik Gustin op waarde
geschat en hij schoof de bal beheerst
langs de doelman.
In de 24 minuut was het alweer raak.
Middenvelder Melvin Ottens werd in
kansrijke positie onderuit gehaald, het
leverde niet alleen een strafschop op
maar ook een rode kaart voor SVBOverdediger Vitor Soares. Ottens ging
zelf achter de bal staan en schoot de

Lewenborg
Foto: Alle Oldenbeuving Peize
Gieten
0-2 binnen. En een paar minuten later
FVV
kwam ook de 0-3 van de schoen van
Ottens, na een goede actie van Gijs
Roda kon hij eenvoudig binnen tikken.
Toen Borger er in de 38e minuut via
Hendrik Gustin 0-4 van maakte leken de
gasten op weg naar een monsterscore.
Maar er gebeurde nog van alles in de
laatste zeven minuten voor rust.
Eerst kwam ook Borger met tien man te
staan nadat Bonne Timmer uit het niets
naar voren stormde en een verdediger
van SVBO omver duwde, met een
terechte rode kaart als gevolg. En amper
een minuut later scoorde SVBO vanuit
het niets de 1-4. Een lange bal over de
defensie van Borger werd door Nick
Klingenberg binnengewerkt. Toch was
het slotakkoord van de eerste helft weer

EHS ‘85
Weiteveense Boys
SVBC
Zandpol

Nieuw-Buinen 3-1
Valthermond 0-1
Westerwolde 0-1
Gieterveen 1-6
Bidjoy Ramcharan 2x
Buinen
2-2
De Treffer ‘16 6-1
GKC
7-3
Groeto Korthuis 2x
Buinerveen 2-6
David Karabed 2x
Ate de Vries 2x

Adverteren in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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a.s. zondag

Voorjaarsfair in "De Hondsrugtuin"
in 1e Exloërmond
Zondag 1 mei 2022 houdt Groei & Bloei
Stadskanaal de jaarlijkse voorjaarsfair in
“De Hondsrugtuin” van Geert en Ginie
Klooster aan de 1e Exloërmond 12, 9573
PA te 1e Exloërmond.
De fair is geopend van 11.00 uur tot 16.00
uur en de entree is gratis. De afgelopen twee
jaar is de voorjaarsfair wegens de corona
pandemie niet doorgegaan, maar dit jaar
zien we u (weer) graag! Op deze fair zijn er
bloemschikken, een loterij en zijn er diverse
kramen met; voorjaarsbloemen, vaste planten, versnaperingen te verkrijgen.
plantenstekken en zaailingen, wilgentenen
vlechten, creatief met wol, demonstratie
U komt toch ook?

Dinsdag 26 april 2022
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HOC verspeelt overwinning in topduel in 3 goals van Wessel Koomans
Nieveen buigt achterstanden in topper
slotfase
om naar verdiende winst

Op eigen veld leverde HOC op papier een prima prestatie tegen koploper
Musselkanaal; 1-1 is prima, maar er zat meer in en dat knaagt toch wel een beetje
in het HOC-kamp. Na negentien minuten kwam de fusieclub op voorsprong door
verdediger Robin van der Laan. Tot de 82ste minuut hielden ze stand en toen kwam
dan toch de goal van de Oost-Groningers door Jordy Oost.
Trainer Bas Nibbelke van HOC kon zich op
zich wel in de uitslag vinden, maar ergerde
zich vooral aan de grensrechter van de
tegenstander. “Een terechte uitslag, maar ik
denk dat wij wellicht iets meer recht hadden
op de overwinning. Wederom heeft hun
grensrechter er werkelijk alles aan gedaan om
de punten bij Musselkanaal te houden. Erg
jammer dat het zo moet.”
Grote smet op de wedstrijd was de blessure
die sterkhouder Frank Fokke van HOC al na
twaalf minuten opliep. ‘Wat als’ gold dan ook
voor de Exloërs en Odoorners, want wat als
hij de wedstrijd zou hebben uitgespeeld.
Hoe dan ook blijft de club op vier punten
van Musselkanaal – met een wedstrijd meer
gespeeld - op de tweede plaats staan.
HOC-Musselkanaal 1-1
19. Robin van der Laan 1-0, 82. Oost 1-1.
Toeschouwers: 200

HOC: Nieborg; Enting, Peter Fokke,
Weerink en Robin van der Laan; Beek,
Hiemstra (80. De Zeeuw) en Van Bergen
(80. Middeljans); Frank Fokke (12. Kimmel),
Spijker (66. Siekman) en De Poel (80. Tewis)
(Week in Week uit / Gerry Grave.
Foto’s: Rianne van der Laan)

De nummer twee tegen de nummer drie gold afgelopen zondag in NieuwSchoonebeek waar zondag vierdeklasser Gasselternijveen de degens met Schoonebeek
kruiste. De Nieveensters wonnen het topduel met 3-4. Daar zag het eigenlijk niet
meer naar uit en met 3-3 zou de wedstrijd krijgen waar hij recht op had, namelijk een
punt voor beide ploegen.
De bezoekers leken al snel op voorsprong te
komen, maar de 0-1 door Wessel Koomans
werd afgekeurd omdat de bal de achterlijn
zou zijn gepasseerd. De thuisploeg sloeg
daarna keihard toe en bereikte een 2-0
ruststand. Fysiek waren de Nieveensters niet
tegen de Nieuw-Schoonebekers opgewassen.
Na rust kantelde de wedstrijd en kwamen
de bezoekers snel terug tot 2-2. Eerst door
een goal van Yordi Saman en kort erna
door de smaakmaker van de middag, Wessel
Koomans.
Daarna kon het alle kanten op en waren er
kansen over en weer. Van 3-2 werd het 3-3
door weer Koomans. Diezelfde Koomans
besliste later het duel door een prima corner
van Saman binnen te koppen. “Het was een

super overwinning. Mooi dat ik drie keer
scoorde, maar die laatste was de mooiste.
Een terechte overwinning en nu op naar
promotie”, sprak een blije Koomans.
Schoonebeek-Gasselternijveen 3-4
20. Huser 1-0, 24. Heegen 2-0, 56. Saman
2-1, 59. Koomans 2-2, 75. Streuer 3-2,
80. Koomans 3-3, 90. Koomans 3-4.
Toeschouwers: 200.
Gasselternijveen: Koops; Kuiper (65. Joep
Salomons), Oosting, Siem Salomons en
Meems; Hatzmann, Maarten Hommes (65
Tristan Salomons) en Meertens (75. Thijmen
Hommes) Niek Poppinga, Koomans en
Saman. (Week in Week uit / Gerry Grave)

Valther Boys rolt HH Combi op

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

Scholieren van beide basisischolen waren
geweldig tijdens deze actie

Opbrengst actie voor Oekraïne in
Gasselternijveen werd bijna €2500

De actie van dorpscoöperatie de Brug voor Oekraïne met het motto
“Gasselternijveen: grenzeloos verbonden !” heeft bijna €2500 opgebracht. Het geld
wordt overgemaakt naar Giro555.
Het geld is voor het grootste gedeelte
bijeengebracht door de verkoop van gehaakte
hartjes. Onder de bezielende leiding van
Carla IJntema zijn vele vrijwilligers, thuis
of gemeenschappelijk in MFC de Spil, druk
bezig geweest om een enorme voorraad
hartjes aan te leggen. De hartjes, vastgemaakt
op een mooi kaartje met de tekst: make love,
not war!, vonden gretig aftrek.
Scholieren dragen geweldig bij aan het
uiteindelijke bedrag
De scholieren van de beide basisscholen
in Gasselternijveen hebben zich bij de
verkoop op hartverwarmende wijze weten te
onderscheiden. Met elkaar haalden ze ruim
€1000,00 voor de actie binnen en mede door
dit bedrag van de scholieren is men tot een
bedrag gekomen van dus bijna €2500.

Valther Boys 1 is bezig met zijn laatste wedstrijden in het clubbestaan van Valther
Boys. Na bijna 75 jaar is het einde in zicht en gaan we samen met de vroegere clubs,
Oring en Hunso op in een nieuwe fusieclub. Het is jammer voor het dorp maar het is
helaas niet anders. Het dalende aantal leden en geen toekomst met de jeugd heeft dit
besluit doen rechtvaardigen. Ondanks dat, is het eerste elftal bezig met spelers die er
het beste van maken. Zondag kregen ze loon naar werken.
Tekst en foto: Bert Tibbe
Het hoger geklasseerde HHCombi werd met
0-4 aan de kant geschoven. Vooraf zou men
dit niet verwachten, maar gezien het resultaat
in de thuiswedstrijd bij de Boys, viel er deze
middag wel wat te halen. En dat bleek, was
het eerst HHCombi die een overwicht had,
was het niet veel later Valther Boys die het
spel meer en meer naar zich toe trok.

De dorpscoöperatie, die zich voortdurend
beijvert om van Gasselternijveen een
verbonden dorp te maken, stelt met het
welslagen van de actie met tevredenheid
vast dat het dorp heeft laten zien zich ook
verbonden te voelen met het Oekraïense
volk, dat gebukt gaat onder een ongekend
rampspoed.

Valther Boys kwam er een paar keer goed
door, na 20 minuten voetbal werd het
0-1 door Bassilius Delhaas. Terecht deze
voorsprong, HHCombi kwam niet meer in
hun spel en dat resulteerde onderling in veel
gemopper. De Boys bleven de aanval zoeken
en in een scherpe counter was het Dionius
Delhaas die de 0-2 maakte. Jesper Hendriks
de keeper van HHCombi kreeg een druk
middagje waar hij misschien niet op gerekend
had. Ook na de rust had Valther Boys de

touwtjes strak in handen, HHC probeerde het
wel om meer druk te zetten maar gevaarlijk
werden ze niet meer. En werd het gevaarlijk,
dan stond de uitstekende keeper van de Boys
Martijn Mestemaker in de weg.
Doordat HHC meer de aanval zocht kwam
er veel ruimte voor een scherpe counter
en Valther Boys profiteerde hier honderd
procent van. Door doelpunten van Dionius
Delhaas en Joram Muntinga werd de stand
naar 0-4 gebracht. Ook Raimond Muntinga
had een prachtige actie, door zijn snelheid
liet hij zijn tegenstander met een paar goede
passeerbewegingen zijn achterwerk zien, en
met een daverende schot liet hij de keeper
Van HHC volledig kansloos, helaas voor
hem bracht de lat redding voor HHC. Na 90
minuten kon ValtherBoys met een verdiende
overwinning van het veld stappen. Nog vijf
wedstrijden te gaan...
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Het college van B & W van Borger-Odoorn plantte appelbomen bij basisscholen

in Zandberg en CKC School 59 in Nieuwin Nieuw-Buinen, OBS De Aanloop in
Buinen en Buijtelaar plantte de bomen bij
Valthermond en OBS De Linderakkers in
Kindcentrum De Klister en OBS De Poolster Valthe. (Week in Week uit / Gerry Grave)

Het jaarthema is Vrijheid in verbondenheid!

Uitnodiging herdenkingsbijeenkomst
4 mei 2022 in Valthermond
Op donderdag 21 en vrijdag 22 april jl. plantte het college van b&w van de gemeente
Borger-Odoorn bij tien basisscholen in de gemeente appelbomen. Het was een
grote wens van de Kinderraad van de gemeente die aangaf graag een groenere
leefomgeving te creëren en bovendien meer biodiversiteit. Met het planten van de
bomen is daar een eerste aanzet tot gegeven.
Burgemeester Jan Seton bezocht afgelopen
vrijdag twee scholen: OBS De Zweng in
Exloo en OBS De Weiert in Odoorn. Week
in Week uit bracht een bezoek aan OBS De
Zweng waar de burgemeester samen met
een lid van de Kinderraad het eerste zand uit
de grond spitte. Andere leerlingen hielpen
vervolgens ook mee en samen met twee
mensen van de groenvoorziening van de
gemeente werd de boom geplant. Het betreft

een boomsoort van een oud ras zoals dat
vroeger ook op de Hondsrug voorkwam. De
boom kan ouder dan honderd jaar worden.
Dankzij een bijdrage uit het Cittaslowbudget is het mogelijk gemaakt dat er
tien appelbomen werden geplant. Ook
de wethouders Albert Trip en Freek
Buijtelaar plantten appelbomen. Trip bij, de
Daltonschool in Ees, OBS De Westhoek in
2e Exloërmond, de RKBS St. Josephschool

Nu in 2022 mogen we met elkaar herdenken en stilstaan bij het beëindigen van de
Tweede Wereldoorlog, 77 jaar geleden. We staan stil bij de vrijheid die is bevochten
door mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht. En op 5 mei vieren dat we
sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om
vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.
De herdenking in Valthermond 4 mei
2022 begint met een ontvangst van alle
belangstellenden bij OBS De Aanloop aan
de Wilhelminalaan. Om 19.25 uur start
de Stille tocht naar het monument aan de
Vrijheidslaan. De muzikale medewerking zal
worden verleend door Alex van Oosten, Niels
Verhart, Jessica Wubs, Jantechien Kamps en
Jan Hendrik Niemeijer.

gemeente zal wethouder dhr. Buijtelaar een
toespraak houden en Inge van Klinken draagt
een gedicht voor.

Tevens leveren de kinderen van de
basisscholen OBS De Aanloop en CBS De
Rehoboth een actieve bijdrage. Vanuit de

Het 4 mei Comité Valthermond

Het Taptoe – signaal zal Gonnie van Wijk
verzorgen. Na de kransleggingen is er
gelegenheid voor iedereen om bloemen
te leggen bij het monument. Hierna is de
bijeenkomst beëindigd.

Roelof en Helien Tuin
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Wielerpromotion Oostermoer huldigt 9 jubilarissen
evenementenjaar. Ondanks corona konden
diverse evenementen toch doorgaan met als
hoogtepunten de 46e Internatioanle veldrit,
het zeer geslaagde Europees kampioenschap
veldrijden op de Col du Vam en de
organisatie van het Superfest Gieten. Verder
begeleiding van diverse wielerevenementen
als de Ronde van Drenthe, de Omloop
door het land van Bartje en Bartje 200.
Organisatorisch en financieel een goed jaar.
Voor het komende seizoen staan de 14e
Run van Gieten op zaterdag 14 mei en de
juniorenklassieker Omloop door het

land van Bartje op zaterdag 28 mei op de
kalender (voor zowel junioren als juniorvrouwen). Er heerst nog onzekerheid over
de organisatie van de internationale veldrit.
Deze staat gepland voor zondag 2 oktober,
maar in welke vorm is op dit moment nog
niet bekend. Besprekingen hierover zijn
momenteel druk gaande.
Na het afscheid van de voorzitter kon vice
voorzitter Wim Veenhof de ca. 50 aanwezig
leden danken voor hun aanwezigheid en hun
inbeng.

Zaterdag 7 mei voor Stichting ALS

Reuzenwandeltocht in Schoonoord
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Stichting Wielerpromotion
Oostermoer kon het bestuur afgelopen week 9 jubilarissen in het zonnetje zetten.
Drie leden waren maar liefst 50 jaar
vrijwilliger bij de diverse organisaties. Klamer
Bos, Jan Wiegman en Jo Wilkens kregen uit
handen van voorzitter Ivo Berghuis een bos
bloemen, een speech en een mooie plaquette
50 jaar vrjwilliger overhandigd. Libertus
Smit was de volgende, hij is inmiddels al 40
jaar vrijwilliger en kreeg hiervoor ook de
nodige zaken overhandigd. Ook Annemarie
Hof, Jaap Boontjes en Paul Lessing werden
betrokken bij de huldigingen. Zij zijn alle
drie 25 jaar trouwe vrijwillgier. Al met 7
vrijwilligers samen goed voor 265 jaar
vrijwilligerswerk!!!.

Vervolgens werden Harma Thijs en Geesje
Wilkens in het zonnetje gezet. Zij ontvingen
de Heldenspeld van de Gemeente Aa
en Hunze voor hun jarenlange inzet als
vrijwilliger bij de diverse evenementen.
Bedie dames zijn nauw betrokken bij bijv.
de catering tijdens de evenementen. Al met
al dus een drukke avond voor voorzitter Ivo
Berghuis die tijdens de bestuursverkiezing
vervolgens zelf aftredend was. Vanwege
zijn (toekomstige) wethouderschap bij
de Gemeente Aa en Hunze moest hij
zijn voorzitterschap opzeggen. Jantienus
Warners, Lambert Folkers en Eltjo Botjes
waren aftredend maar werden alle drie
herkozen.

Het toont aan dat de vrijwilligers zich
betrokken voelen bij de diverse organisaties
van de Stichting en dat er ook voor hen ruime In het uitgebreide jaarverslag van de
aandacht en waardering is.
secretaris was verder te lezen dat de
organisatie terug kan zien op een geslaagd

In Schoonoord wordt op zaterdag 7 mei a.s. de eerste editie van de
Reuzenwandeltocht georganiseerd. Het nieuwe wandelevenement is een initiatief van
wandelvereniging Schoonoord En Omstreken (SEO). Deze wandeltocht ligt al 2 jaar
in de planning, maar werd door de maatregelen telkens afgelast. Nu mag het eindelijk
doorgaan.
Afstanden
De start van de ReuzenWandelTocht is bij
de kantine van vv KSC in Schoonoord.
Deelnemers kunnen op 7 mei kiezen
uit 5, 10, 20 en 30 kilometer. De routes
gaan grotendeels door de bossen in de
omgeving van Schoonoord. Onderweg zijn
verzorgingsposten, hier kan drinken, een
broodje of soep worden gekocht.
Het inschrijfgeld,inclusief één consumptie,
bedraagt €12,50 voor volwassenen en €5,voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Leden van
de KWBN betalen €11,Stichting ALS
Een groot deel van de opbrengst van de
eerste editie van de Reuzen Wandeltocht zal
worden gedoneerd aan de stichting ALS. Dit
geld wordt gebruikt voor onderzoek naar het
ontstaan van deze vreselijke ziekte en naar

een medicijn om deze ziekte te vertragen of
zelfs te genezen. Als u niet mee wilt of kunt
wandelen en toch een bijdrage wilt doen voor
dit goede doel, kan dat via www.drenthe.
alsacties.nl en ga dan naar wandelvereniging
SEO
Grote opkomst
Het is de bedoeling van de organisatoren
om van deze wandeltocht een jaarlijks
terugkerend evenement te maken. “We
hopen dan ook op een grote opkomst. In de
landschappelijke omgeving van Schoonoord
zijn prachtige en uitdagende routes uitgezet.
Middels diverse kanalen willen we het
evenement bij de wandelaars graag onder
de aandacht brengen." Belangstellenden
kunnen zich aanmelden via de site www.
wandelverenigingseo.jouwweb.nl of via een
mail naar wandelverenigingseo@gmail.com
of op de dag zelf bij de start.

