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Midden in de Samenleving!

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

a.s. Zaterdag 11 juni:
Opening Zuiderdiep in Valthermond
Na een grondige renovatie is de nieuwe straat van het Zuiderdiep van de Mondenweg
tot de Kavelingen klaar. Alles is vernieuwd om er weer optimaal gebruik van te
kunnen maken. Zaterdag 11 juni om 16.00 uur is de officiële opening. Deze wordt
verricht door (oud)wethouder Freek Buijtelaar bij de sluis door het onthullen van
een informatiebord over het Zuiderdiep. We nodigen jullie van harte uit om hierbij
aanwezig te zijn.
Lees verder op pagina 7

a.s. Zaterdag Equifair op Hippisch centrum
Exloo van 10.00 – 17.00 uur

Houd je van paarden? Dan wil je deze
zaterdag in Exloo zijn!
De Meander en de
Montessori in Borger
houden een open dag
Op donderdag 16 juni van 9.00 – 10.30 uur openen o.b.s.
de Meander en de Montessorischool in Borger hun
deuren voor potentiële ouders en kinderen. Kom langs en
laat u verrassen!
Lees verder op pagina 8

a.s. zondag Braderie en
Rommelmarkt

Allereerste zomermarkt in
Nieuw-Buinen
a.s. Zondag wordt op de prachtige ijsbaan in NieuwBuinen voor de allereerste keer de zomermarkt gehouden.
De zomermarkt bestaat uit een braderie en rommelmarkt en
is gratis te bezoeken van 11.00 uur – 17.00 uur. Bezoekers
kunnen rekenen op minimaal 30 standhouders.

Steunouder Borger-Odoorn,
gebied de Monden gestart!
Kinderen grootbrengen is een hele klus. Voor alle ouders
is het fijn om dat niet alleen te hoeven doen. Maar niet
iedereen krijgt een helpende hand toegestoken als hij
of zij die nodig heeft. In Borger-Odoorn helpen wij
deze gezinnen met Steunouder in het Mondengebied.
Steunouders zijn volwassenen vrijwilligers die één of
twee dagdelen per week een gastvrij thuis bieden aan een
kind.
Lees verder op pagina 15

Op zaterdag 11 juni wordt op Hippisch centrum Exloo de eerste editie van
EquiFair georganiseerd. EquiFair is een paardvriendelijk evenement, waar het
welzijn van paarden op de eerste plaats staat. Bij 3 ringen kun je genieten van
bijzondere shows en demonstraties waar alle aspecten van een paardvriendelijke
training aan bod komen.
Uniek op deze dag is een springwedstrijd waarbij zonder hoofdstel wordt gereden.
Het enige dat het paard met de ruiter verbindt is een touw om de hals en hele grote
hoeveelheid vertrouwen en training. Hoe je zelf zo'n sterke connectie kunt krijgen met
een paard? Dat wordt in diverse demonstraties uitgelegd.
Daantje Bos (zie foto), tweevoudig Nederlands kampioen in de dressuur op neckrope,
legt uit hoe ze met haar nieuwe paard start met rijden op neckrope. Liesbeth Jorna laat
zien dat rijden zonder teugels voordelen heeft voor ieder paard en iedere ruiter.
Ben jij meer geïnteresseerd in de lichamelijke gezondheid van paarden? Dan kun je je
paardenkennis bijspijkeren tijdens de gratis toegankelijke lezingen. Er zijn lezingen over
onder andere: het paardengebit, natuurlijke huisvesting, gezonde paardenhoeven en
diverse behandelmethoden.
Lees verder op pagina 17 & pagina 37 voor korting op de toegang.

Gemeenteberichten Borger-Odoorn
%

%

Week 23 | 2022

Beperk de verspreiding van het coronavirus

Informatiebijeenkomst
Steunouder NL in het
Mondengebied

Contact

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

% 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

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

%

% Gemeentehuis

Opvang Oekraïense vluchtelingen vakantiepark Capfun de Fruithof

Hoofdstraat 50, Exloo

Dank aan parkleiding en medewerkers!

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

Vanaf 1 april kwamen de eerste
Oekraïense vluchtelingen aan in de
gemeente Borger-Odoorn. Zij kregen
onderdak in stacaravans op het
vakantiepark Capfun de Fruithof in
Klijndijk.

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

% Afvalbrengpunt

wilden blijven, verhuisd naar andere
opvanglocaties in de gemeente.
Burgemeester Jan Seton en wethouder
Nynke Houwing bezochten het
vakantiepark dinsdag 31 mei met een taart
om persoonlijk hun dank over te brengen.
Zij roemen de inzet van parkmanager
Roeël Moorman en zijn medewerkers.

Capfun heeft tien caravans kosteloos aan
de gemeente aangeboden voor de opvang
van vluchtelingen tot aan Hemelvaart (26
mei jl.). De gemeente spreekt haar dank uit
aan de parkleiding en de medewerkers voor
de plezierige samenwerking en de goede
opvang van de 42 vluchtelingen. Op 24 mei
zijn de vluchtelingen die in Borger-Odoorn

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

Vijf Oekraïners kregen door Capfun een
baan aangeboden. Zij zijn nu werkzaam in
de schoonmaak en in de groenvoorziening
en blijven voorlopig op het vakantiepark
wonen.

Afval & oud papier

Riolering verstopt?

’ Op vrijdag 10 juni wordt oud papier
opgehaald in Buinen.

Check dan eerst waar de verstopping zit. Dit
doet u door het ontstoppingsstuk in de grond
op te graven (de locatie hiervan vindt u op
www.borger-odoorn.nl/riolering).

Op zaterdag 11 juni wordt oud papier
opgehaald in Nieuw-Buinen
(Mondenweg tot Stadskanaal) en Borger.
’ Deze week (7 – 10 juni) wordt
de grijze container geleegd.
Volgende week (13 – 17 juni) wordt
de groene container geleegd.

Daaraan kunt u zien of de verstopping in uw
eigen riool zit of in het deel van de gemeente. Woont u in een huurwoning? Neem dan
eerst contact op met uw verhuurder.

% www.borger-odoorn.nl/afval

% www.borger-odoorn.nl/riolering

Kinderen grootbrengen is een hele
klus. Voor alle ouders is het ﬁjn om
dat niet alleen te hoeven doen. Maar
niet iedereen krijgt een helpende hand
toegestoken als hij of zij die nodig
heeft. Steunouders zijn volwassen vrijwilligers die een of twee dagdelen per week
een gastvrij thuis bieden aan een kind. Ze
geven een kind, binnen hun eigen gezinslevens, een vertrouwde plek waar het welkom is en kind kan zijn. Daarmee krijgen
ouders ruimte om op adem te komen en
te ervaren hoe je de zorg voor kinderen
samen kunt delen. Vaak wordt hiermee
bovendien voorkomen dat zwaardere zorg
nodig is.
Informatiebijeenkomsten in juni

Hebt u tijd en ruimte om een gezin een
hart onder de riem te steken, door een
gastvrij thuis te bieden aan een of meerdere kinderen? Kunt u wel een steuntje
in de rug gebruiken? Of wilt u meer
informatie over Steunouder? Dan bent u
van harte welkom op een van de informatiebijeenkomsten over Steunouder in
Borger-Odoorn, gebied De Monden.
• 21 juni om 20:00 uur: OBS de Aanloop,
Wilhelminalaan 4 in Valthermond.
• 27 juni om 20:00 uur: Dorpshuis
2e Mond, Noorderdiep 33 in
2e Exloërmond.
• 30 juni om 20:00 uur: Dorpshuis
de Badde, 1e Exloërmond 56 J in
1ste Exloërmond.
Tijdens de informatiebijeenkomst krijgt u
informatie over de werkwijze van Steunouder en hoort u ervaringen. Natuurlijk is
er ruimte om vragen te stellen!
Aanmelden

Wegwerkzaamheden

! ?

Op www.borger-odoorn.nl/wegwerkzaamheden vindt u actuele
wegwerkzaamheden en -afsluitingen in Borger-Odoorn, ook
van andere wegbeheerders dan de gemeente.
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Vraag hulp: 0800 2009!

Wilt u een informatiebijeenkomst bezoeken? Meldt u dan aan (voor 12 juni) via
e-mail (borgerodoorn@steunouder.nl),
met vermelding van uw naam en woonplaats of bel T (0591) 585 554 en vraag
naar Renee Schnakenberg (steunoudercoördinator). U mag de bijeenkomsten
ook bezoeken zonder aanmelding.

€€

’ Nieuw-Buinen: rotonde Zuiderdiep |
t/m 17 juni | afgesloten, omleiding

Handige tips over
(veilig) fietsen

Zorgen over uw
rekeningen?

€
€

Meedoen?

Geef je op!

22

Hulp

09
0800 20

Vrijdag 3 juni 9:30 tot 12:00
Dorpshuis Nieuw-Buinen, Noorderdiep 127

Veel
Veel rekeningen,
rekeningen,
weinig
weinig geld
geld

Hoe ga je om met drukke fietspaden? Hoe fiets je veilig
op een e-bike? En hoe blijf je vitaal op de fiets? Dit en

€
€€
€€
€

nog veel meer komt aan bod tijdens de bijeenkomst
‘Het Nieuwe Fietsen’ van Veilig Verkeer Nederland (VVN).

3
3

Samen met andere fietsers

Vraag
Vraag hulp:
hulp: 0800
0800 2009
2009

Naar het gemeentehuis?
Maak een afspraak!

Onder begeleiding van een professional
Met koffie, thee en wat lekkers

FINANCI

!
ËN

% www.borger-odoorn.nl

Een bezoek aan onze balie gaat op afspraak.
Zo bent u snel aan de beurt en kunnen wij
u goed van dienst zijn.
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Opgeven: mail naar steunpuntnoord@vvn.nl

ZEL
F

Gratis bijeenkomst!
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Weer
Weer rust
rust in
in je
je hoofd
hoofd
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Ga naar www.borger-odoorn.nl/afspraak
Geef aan waarvoor u komt
Kies een beschikbare datum en tijd
Liever telefonisch? Bel dan T 14 0591

% www.borger-odoorn.nl/afspraak

Lees verder op pagina 4
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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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Gemeente Borger-Odoorn start proef
met bouw eerste huis volgens nieuwe
bouw-wet
Aan de Weefklos in Borger (project Daalkampen II) start deze week de bouw van
een huis volgens de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb). De nieuwe wet houdt in
dat alle aspecten van de bouw beter gedocumenteerd worden, materialen moeten
gecertificeerd zijn en een aannemer is na oplevering van het huis nog twintig jaar
aansprakelijk voor gebreken. Een extern bedrijf houd de kwaliteitsborging in de
gaten. De gemeente zelf staat iets meer op afstand maar behoudt de positie van
bevoegd gezag.
“De nieuwe wet gaat op 1 januari 2023 in,
maar de gemeente vindt het belangrijk alvast
een bouwproces volgens de nieuwe wet te
doorlopen”, zegt projectleider Anet Hoorn.
“Het betekent nogal wat voor
ontwerpers, architecten, bouwbedrijven
en onderaannemers, zoals bijvoorbeeld
installateurs. Zij moeten veel beter vastleggen
wat ze bouwen, welke materialen ze
gebruiken en hoe ze die toepassen. Toch
mogen de nieuwe eigenaren van de woning
niks van deze veranderde werkwijze merken.
Hun huis wordt gewoon gebouwd, zoals
tevoren afgesproken.” Om bouwfouten
zoveel mogelijk te voorkomen moet,
conform de nieuwe wet, een extern,
onafhankelijk kwaliteitborgingsbedrijf in
de arm genomen worden. Die vraagt veel
documentatie vooraf op om een risicoinschatting te maken.
Tijdens de bouw leveren het bouwbedrijf en
de onderaannemers foto’s en certificaten aan
bij de kwaliteitsborger ter controle. Dit gaat
met name om onderdelen die achteraf niet
meer zichtbaar zijn of niet meer te herstellen
zijn. “We willen graag weten hoe deze nieuwe
werkwijze in de praktijk gaat lopen en waar

we als gemeente rekening mee moeten
houden. Door deze ervaring kunnen we de
betrokkenen van bouwprojecten na ingang
van de wet beter informeren en adviseren.”
zegt Hoorn. Ook het bouwbedrijf, de
installateur, de tekenaar, een onafhankelijke
kwaliteitsborger en de eigenaren van de
woning die aan de Weefklos gebouwd gaat
worden werken mee aan het proefproject,
zodat zij voorbereid zijn op de invoer van de
nieuwe wet.
De wet wordt van toepassing op de kleinere,
vergunningplichtige bouwwerken zoals
woningen (vrijstaand, 2-onder-1-kap en
rij), bedrijfsloodsen en verbouwingen
waarvoor een vergunning moet worden
aangevraagd. De grotere bouwwerken waar
de bouw meer risico’s met zich meebrengt
(appartementencomplex, scholen, etc.)
blijven nog onder de huidige regelgeving
vallen.
De gemeente organiseerde eind mei al een
informatiebijeenkomst voor bouwbedrijven,
tekenaars en architecten om ze op de
hoogte te stellen van de nieuwe Wet
kwaliteitsborging bouw en wat dat voor hun
werk betekent.

Feestelijke opening bibliotheek Odoorn
op zaterdag 18 juni
Zoals u wellicht al gehoord of gelezen hebt gaat de bibliotheek Odoorn verhuizen.
Ons huidig onderkomen aan de Langhieten 5 wordt verbouwd tot appartementen.
Voor de bibliotheek is een mooie plek gevonden in De Oringer Stee aan de
Hoofdstraat 24 in Odoorn.
We gaan op zaterdag 18 juni feestelijk open,
we gaan het pand (Oringer Stee) delen met
Lunchcafé Anderz en het Dorpshuis (van
Dorpsbelangen). Op die dag worden de
medewerkers van de bibliotheek symbolisch
opgehaald door Dorpsbelangen in de
Bolderkar en gebracht naar de Oringer Stee.
Onze burgemeester Jan Seton en onze
kinderburgemeester Sterre de Jong openen
daar officieel het pand om 11.00 uur, na
een kleine plechtigheid is daarna tot 15.00
uur het gebouw te bezichtigen voor alle
dorpsbewoners en zijn er leuke activiteiten,
zoals twee keer een optreden van de
Musicalgroep Odoorn. Brenda Bezemsteel
is aanwezig voor de kleintjes en de oudere
kinderen en volwassenen kunnen een VR
(virtual reality) bril uitproberen. Natuurlijk
dat alles onder het genot van een hapje en
een drankje.

Wilt u ook eens de bibliotheek proberen,
deze feestelijke dag kunt een gratis
proefabonnement van drie maanden
afsluiten.
Ook kunt u die dag aangeven of u een leuke
naam weet voor het pand en wat uw wensen
zijn op het gebied van activiteiten.
Vanaf maandag 20 juni bent u natuurlijk ook
weer van harte welkom.
Het gebouw is iedere dag van 10.00 tot 16.00
uur open en kunt u er terecht om zelf uw
boeken in te leveren, uit te lenen of om een
krantje of tijdschrift te lezen. Lunchcafé
Anderz is dan aanwezig en bij hun kunt u
eventueel een heerlijk kopje koffie kopen.
Voor vragen en hulp zijn wij aanwezig tijdens
onze reguliere openingstijden zie
www.bibliotheekodoorn.nl

Eind juni nieuwe op- en
afritten open van de N34
bij Klijndijk
Goed nieuws voor weggebruikers en fietsers: op
vrijdagmiddag 13 mei ging al de vernieuwde Slenerweg
tussen Klijndijk en ’t Haantje (Sleen) weer open. de
talrijke fietsers kunnen weer via de nieuwe fietsbrug de
N34 oversteken.
Vanaf eind juni kunnen weggebruikers ook gebruik gaan
maken van de nieuwe op- en afritten van de N34 bij
Klijndijk.

Adverteren in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Boom weg bij mij
in de straat?

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.

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

WEEK 21 (deels) en WEEK 22 (deels)

’ 02-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
2e Exloërmond, Noorderdiep 97, het wijzigen
van het stalsysteem en diercategorie
aanpassen van legkippen naar vleeskuikens
’ 02-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Buinerveen, Zuidonder, het realiseren van
12 woningen in 3 bouwblokken
’ 02-06-2022, Ees,
Buinerweg 8a (Land van Bartje), het
organiseren van de mountainbiketocht
Bartje 200 (verleend 31/05)
’ 01-06-2022, Verleende omgevingsergunning: 1e Exloërmond, 1e Exloërmond 82
en 83, het realiseren van twee nieuwe
vleeskuikenstallen

’ 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.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
’ 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.

Zó weet je ervan!

www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
www.overuwbuurt.overheid.nl
e-mailservice & app
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’ 01-06-2022, Exloo
Schoolstraat, het organiseren van het
Schaapscheerdersfeest Exloo (verleend 30/05)
’ 31-05-2022, Bestemmingsplan ‘Buitengebied,
Zuideind 25 Drouwenerveen’
’ 30-05-2022, Verleende omgevingsvergunning: Nieuw-Buinen, het park in
Nieuw-Buinen (kadastraal perceel R 489),
het kappen van Populieren en Wilgen
’ 30-05-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Valthe, Valtherdijk (kadastrale sectie M 1887),
het kappen van vijf Beuken
’ 30-05-2022, Verleende omgevingsvergunning: Valthe, Hoofdstraat 57, het
verbouwen van het pand en het realiseren

’

’

’

’

van een bedrijfswoning
30-05-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Borger, Torenes 18, het verbreden
van een bestaande uitrit
30-05-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Borger, Graanspieker 31, het oprichten van
een woning en het aanleggen van een uitrit
30-05-2022, Verleende omgevingsvergunning: Ees, Odoornerstraat 1A, het
wijzigen van de bestemming van
'wonen/werken' naar 'wonen'
30-05-2022, Verleende omgevingsvergunning: Drouwen, Alinghoek 2, het
starten van een bedrijf aan huis en het
plaatsen van een reclamebord

24-03-16 10:48

’ 30-05-2022, Beleidslijn voor de
toepassing van de Wet Bibob 2022 gemeente
Borger-Odoorn
’ 30-05-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Borger, Grote Brink 5A, het legaliseren van het
plaatsen van een afvalcontainer op het
voetpad van 10 - 14 mei 2022
’ 25-05-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Valthermond, gelegen naast Sportlaan 8, het
aanleggen van een uitrit
’ 25-05-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Borger, Daalkampen (perceel BGR L 4540), het
realiseren van een schoolgebouw voor
voorgezet onderwijs: Esdal College
$

Zó weet j

www.overuwbu

e-mailserv

%
Bewonersbijeenkomst Borger op 15 juni 2022 | Woonwensen inwoners Borger helder in beeld
3991.1023 A2 Poster Gemeente_Kappen_WT.indd 1

De discussienota over de inbreidingslocaties in Borger-Oost en de informatiebijeenkomst daarover in de Willibrordkerk op 19 april jl. veroorzaakte veel
reuring in het dorp. De inwoners van
Borger voelden zich niet gehoord door de
gemeente.

‘Wat voor dorp willen we zijn?’

Dorpsbelangen, inwoners van Borger, ondernemers, Sedna en de gemeente hebben de
handen ineen geslagen en organiseren als
werkgroep een bewonersbijeenkomst in de
Goede Herder kerk Het Anker.
Doel van de avond is om met de bewoners

van Borger in gesprek te gaan om te horen
wat hun wensen op het gebied van wonen
zijn voor de aankomende jaren. U bent van
harte welkom!
Datum: woensdag 15 juni
Tijdstip: 19.00-21.30 uur

Locatie: Goede herder kerk,
Hoofdstraat 9-11 Borger
Voor wie: Alle inwoners van Borger
Aanmelden en meer informatie
U kunt zich aanmelden via
dorpsbelangenborger@gmail.com.

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.

BORGER-ODOORN

Margreet Wegman-Post
CDA
WIE BEN JE?
Ik ben Margreet Wegman-Post, woon al 33 jaar in de
gemeente Borger-Odoorn, getrouwd met Dirk Jan en
heb drie studerende dochters, waarvan nog één thuis.
Werkzaam als coöperatieadviseur bij de Rabobank.
Je inzetten voor de maatschappij is mij met de
paplepel ingegoten en daar geef ik mijn hele leven op
verschillende manieren invulling aan. Al meer dan tien

Stephan de Vries
Gemeentebelangen
WIE BEN JE?
Mijn naam is Stephan de Vries. Ik ben 34 jaar oud en
woonachtig in Valthermond.

% www.borger-odoorn.nl

jaar ben ik nu verbonden aan het CDA en inmiddels 2
jaar als raadslid waarbij de contacten met de inwoners
mijn grootste drijfveer is.
WAT WIL JE DE KOMENDE 4 JAAR BEREIKEN?
Iedereen telt! Dat betekent voor mij dat we in BorgerOdoorn ons best moeten doen dat iedereen naar
vermogen ook mee kan doen. De bestaanszekerheid
van onze inwoners staat onder druk. De prijzen
stijgen, de woningmarkt is voor een aantal inwoners
niet bereikbaar en mensen hebben te maken met
hoge energielasten en de overstap van gas naar
hernieuwbare energiebronnen. Dat vraagt om
oplossingen die de kansenongelijkheid verminderen.
Daar wil ik aan bijdragen. De twee andere thema’s
waar ik me voor wil inzetten zijn gezondheid en

WAT WIL JE DE KOMENDE 4 JAAR BEREIKEN?
Graag ben ik het verlengstuk van de inwoners in
onze gemeente! Omdat het belangrijk is dat inwoners
invloed op de politieke en bestuurlijke besluitvorming
kunnen uitoefenen. Ik kijk er naar uit om me in te
zetten en samen met onze inwoners de uitdagingen
waar de gemeente Borger-Odoorn mee te maken heeft,
op te lossen. Doen wat belangrijk en gewenst is, voor
en door onze inwoners.

www.borger-odoorn.nl/
gemeenteraad

een aantrekkelijke leefomgeving. Dat vraagt aan de
ene kant om een omgeving die ons uitdaagt om in
beweging te komen en waar het gezond, prettig en
veilig is om in te verblijven. Maar het vraagt ook om
betaalbare mogelijkheden waarmee we inwoners
kunnen helpen hun gezondheid te bevorderen.
WAT IS VOLGENS JOU DE MOOISTE PLEK IN DE
GEMEENTE?
Onze gemeente blinkt uit in prachtige plekken. De
natuur trekt mij het meest. De glooiingen in het
landschap, de weidsheid en de afwisseling van bos
en heide vind ik mooi. Als ik dan het mooiste plekje
moet kiezen, ga ik voor nu voor het schapenpark bij
Poolshoogte.

WAT IS VOLGENS JOU DE MOOISTE PLEK IN DE
GEMEENTE?
Een van de mooiste plekken in de gemeente is het bos
rondom Exloo. Met name de Sabeltandtijger route valt
bij mij en de kinderen in de smaak!
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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.
Tel. 0900-8844.
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:
Lauwrens Wanders. www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang
Westeresstraat): Meer info op:
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 5 juni 2022
Samenkomst in Kerk van Annerveenschekanaal ‘Heerencompagnie’, Greveling 117 - 119, Annerveenschekanaal.
Inloop met koffie vanaf 10.00 uur
Aanvang 10.30 uur.
Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. J.J. van Bergen.
Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
Mw. J. Veldkamp.
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja,
Drentse Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan,
09.30 uur: ds. Wouda.
Baptistengemeente: Meer info op
baptisten-nieuwbuinen.nl
Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn
Maandag 6 juni, 14.00 uur Pinksterbijeenkomst. Voorganger: Helene
Westerik. Organist: Wim Boer
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn.
2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
Dhr. Jansen.
Valthe
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. H.W. Thon, Ter Apel.
Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:
Henk de Ruijter.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. H.W. Thon, Ter Apel.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 11.00 uur:
ds. F. de Boer-Knegt
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Weekend 11/12 juni is er
geen kerkdienst in Zandberg. Woensdag 15 juni, 9.00 uur, Eucharistieviering, voorg. pastoor J.E.B. Deuling
Zie ook www.heiligkruisparochie.nl/
vieringen
Musselkanaal
H.Anthonius van Padua kerk
Sluisstraat 78, 9581 JD Voor
Eucharistievieringen zie
anthoniusparochiemusselkanaal.nl
Baptistengemeente Jabes.
Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal
Noord, Dienst 10.00 uur, Gonda Gelling. Handelstraat 8 Stadskanaal. Te
volgen via livestream onder baptistenstadskanaal.
Oosterkadekerk, Zondagochtend 12
juni om 9.30 u. ds. J. den Admirant
uit Hoogeveen. Zondagavond 12 juni
om 19.00 u. proponent J. W. Bassie uit
Groningen.

Senioren fietsten vanuit Nieuw-Buinen naar
Exloo en terug
Lekker met een aantal senioren
een dagje fietsen? Dat kon
afgelopen vrijdag vanaf MFA
Noorderbreedte in Nieuw-Buinen.
Het was tijdens Wereldfietsdag
en dus was het een goed moment
juist op die dag vanuit het dorp
te gaan fietsen. Bovendien is er
de campagne ‘Doortrappen’ dat
erop is gericht senioren zo lang
en veilig mogelijk te laten fietsen.
Combicoach Petra van den Bosch
van de gemeente Borger-Odoorn
organiseerde de fietstocht over
ongeveer 32 kilometer.
Er gold een redelijk deelnemersaantal
met twee mensen voorop die de route
al hadden gereden zodat ze precies
wisten hoe iedereen zo veilig mogelijk
naar Exloo en weer terug naar NieuwBuinen te loodsen. Van den Bosch
reed achteraan en zorgde er op die
manier eveneens voor dat alles goed
verliep. Goed weer, gezelligheid en in

Exloo een kop koffie met wat erbij en
daarna weer het veen in. Dat was zo’n
beetje een korte samenvatting van de
middag waarop iedereen met heel veel
genoegen terugkeek.
Lammert Schepers uit NieuwBuinen was een van de deelnemers
en organiseerde namens STOA in

het verleden ook veel voor senioren
in de gemeente. Schepers weet dan
ook als geen ander hoe belangrijk het
voor hen is (sportieve) activiteiten te
blijven organiseren. Hij reed voorop
op zijn Fongers-fiets van 46 jaar oud.
“Die heb ik als nieuw gekocht en hij
rijdt nog geweldig. Ik ben er heel blij
mee.” (Week in Week uit / Gerry Grave)

Laat het platteland bruisen
Het platteland laten bruisen, samen werken aan vernieuwende ideeën… bedoeld voor kleinschalige projecten
dat geeft de regio energie!
die van belang zijn voor de
leefbaarheid van de regio.
LEADER Zuidoost-Drenthe is een
platteland. LEADER is een
subsidie voor projecten die bijdragen subsidieprogramma voor
Kijk voor meer informatie op
aan een vitaal
plattelandsontwikkeling speciaal
www.leaderzuidoostdrenthe.nl.

16 juni in Aa en Hunze en 20 juni in Borger-Odoorn

Start snelheidscampagne om hardrijders in Drenthe
te verminderen
Wie in Drenthe woont of er regelmatig komt, weet het als geen ander:
Drenthe is prachtig. Toch ‘sjeezen’ we er met z’n allen vaak snel
doorheen. Dat is gevaarlijk én zonde, want het is weer druk op de
weg en Drenthe is zo mooi. Dus hoog tijd om bestuurders te wijzen
op de rijsnelheid. Daarom voeren de Drentse overheden gezamenlijk
campagne. Op de landelijke straatspeeldag van 8 juni gaan in de
gemeenten Tynaarlo en Westerveld snelheidsacties van start.
Met de acties in Westerveld en
Tynaarlo vragen de Drentse

ontwikkeld. Op deze website lees je
welke snelheidslimieten gelden bij
verschillende wegen. Zo zie je, beleef
je en geniet je meer van de omgeving!

Snelheidsmetingen
Gemeenten ondersteunen de
campagne door op verschillende
overheden aandacht voor de
plekken milieuvriendelijke
onveiligheidsgevoelens van bewoners krijtverfuitingen op het wegdek aan te
en verkeersdeelnemers op die
brengen, waarmee het verkeer wordt
plekken. Ook elders in Drenthe
opgeroepen om rustig aan te rijden.
klagen inwoners over hardrijders in de Daarnaast organiseert Veilig Verkeer
buurt. Uit onderzoek van de Stichting Nederland snelheidsmetingen met
Wetenschappelijk Onderzoek
laserguns waarbij bestuurders worden
Verkeersveiligheid blijkt ook dat
aangesproken op hun snelheid.
de rijsnelheden in Drenthe te hoog
Vrijwilligers van VVN voeren de
liggen. Dat draagt bij aan onveilige
snelheidsmetingen uit op vijftig
situaties op Drentse wegen.
locaties, in alle Drentse gemeenten.
Deze provinciale actie gaat vanaf 8
Opfrissen kennis
juni van start.
De Mobiliteitsraad Drenthe
(voorheen Verkeers- en
Organisatie
Vervoersberaad Drenthe) wil het
De snelheidscampagne is een
aantal hardrijders verminderen
initiatief van de Mobiliteitsraad
en wil met de snelheidscampagne
Drenthe in samenwerking met
aandacht vragen voor rijsnelheden
de Drentse gemeenten, politie en
in het verkeer. Het is soms lastig
Veilig Verkeer Nederland. Onder
om te weten en onthouden hoe
het motto Samen richting Nul
hard je ergens mag rijden. Daarom
verkeersslachtoffers werken zij samen
heeft de Mobiliteitsraad de website
aan de verkeersveiligheid in Drenthe.
www.snelhedenindrenthe.nl
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a.s. Zaterdag 11 juni
Opening Zuiderdiep in Valthermond
Na een grondige renovatie is de nieuwe straat van het Zuiderdiep van de
Mondenweg tot de Kavelingen klaar. Alles is vernieuwd om er weer optimaal
gebruik van te kunnen maken.

Zaterdag 11 juni om 16.00 uur is de officiële opening. Deze wordt verricht door (oud)
wethouder Freek Buijtelaar bij de sluis door het onthullen van een informatiebord over
het Zuiderdiep. We nodigen jullie van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Aansluitend
aan de opening ben je van harte welkom voor een kopje koffie met iets lekkers bij ‘De
Tuinkamer’, Zuiderdiep 478.
Opening van de straat én informatiemiddag/avond over het kanaal
Deze gelegenheid wordt ook gelijk aangegrepen om jullie te informeren over de komende
renovatie van het kanaal.
Werkgroep
Misschien heb je het meegekregen in de nieuwsberichten dat er een basissubsidie
beschikbaar is gesteld voor de renovatie van het kanaal. Er is naar aanleiding van deze
toezegging een werkgroep samengesteld, bestaande uit aanwonenden van het Zuiderdiep,
buurtbewoners, verenigingen en bedrijven. Het doel van deze werkgroep is om te
informeren over de rijke geschiedenis die het kanaal heeft en ook om plannen aan te
dragen voor mogelijkheden voor de renovatie.
Breed draagvlak
De werkgroep streeft ernaar om tot een zo breed mogelijk draagvlak te komen zodat de
subsidiepot nog vergroot kan worden om tot een fantastisch eindresultaat te komen.
We hebben jou dus nodig!
Tijdens de infomiddag/avond zijn er oude foto’s te zien uit de periode dat het kanaal
werd gebruikt voor het transport van veen en later van aardappelen, bieten, graan en
andere materialen. En ook een kant van de ontspanning die het gaf in schaatswinters en
om in te zwemmen, te varen en om zeker natuurlijk niet te vergeten te vissen. Naast deze
boeiende informatie presenteert de werkgroep al enkele plannen die er al zijn ontstaan.
Maar dat is niet alles, want het plan is nog niet klaar... we hebben ook jouw hulp nodig.
Wie weet heb je al een kant-en-klaar plan liggen en wil je dat graag met ons delen, of
misschien wil je juist ideeën opdoen tijdens deze bijeenkomst over hoe het bijvoorbeeld
vroeger was en/of hoe het zou kunnen worden óf misschien heb je dé oplossing voor
het bekostigen van alle ideeën… Dus laat jouw stem horen!
Bij slecht weer zal het geheel verplaatst worden naar Kerk nr.11, Zuiderdiep 505. Maak
gebruik van deze mogelijkheid, we zien jou graag!

WoonWensen Borger in Beeld
N.a.v. de informatiebijeenkomst over de
‘Discussienota inbreidingslocaties Borger’
ontstond er nogal wat reuring in ons dorp.
Inwoners van Borger voelden zich niet
gehoord. Om inwoners van Borger een stem te
geven hebben een aantal betrokken bewoners,
Dorpsbelangen en gemeente Borger-Odoorn
hun handen ineengeslagen en zijn een
werkgroep gestart: Werkgroep WoonWensen
Borger.
De werkgroep zal op verschillende manieren woonwensen van inwoners helder in kaart
brengen. O.a. door de organisatie van een bewonersbijeenkomst en het uitzetten van een
enquête.
Een initiatief voor en door inwoners! Werkgroep WoonWensen Borger organiseert een
nieuwe bewonersbijeenkomst op WOENSDAG 15 JUNI in HET ANKER van 18.30u
– 21.30u. WIJ WILLEN WETEN WAT UW WOONWENSEN ZIJN! Tijdens deze
bijeenkomst verzamelen we door gebruik van verschillende werkvormen zoveel mogelijk
input van alle belanghebbenden om een gezamenlijke visie te vormen over hoe Borger er
in de komende jaren uit moet komen te zien. SAVE THE DATE
Houd deze datum dus alvast vrij in uw agenda. Aanmelden voor deze avond is verplicht.
Bij meer dan 200 aanmeldingen gaan we kijken naar mogelijkheden voor een extra
bewonersbijeenkomst. Mail naar: woonwensenborger@gmail.com (kunt u niet aanwezig
zijn, maar wilt u wel geïnformeerd blijven? Laat dan ook uw mailadres achter). Blijf op de
hoogte via het Facebookevent: Woonwensen Borger in beeld.
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Kom een kijkje nemen op donderdag 16 juni

De Meander en de Montessori in Borger houden een
open dag

Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957
E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Op donderdag 16 juni van 9.00 – 10.30 uur openen o.b.s. de Meander en de
Montessorischool in Borger hun deuren voor potentiële ouders en kinderen.
Op die dag laten de kinderen en de leerkrachten graag zien hoe ze
toekomstgericht en op hun eigen wijze onderwijs geven op beide scholen. In
sommige groepen zullen de leerlingen één dag voor meester of juf spelen
en laten zien hoe er gewerkt wordt. Kom langs en laat u verrassen!
De Meander is een school die gevestigd
is in de MFA het Hunzehuys in Borger.
De naam Meander is gekozen, omdat
hij verwijst naar de ontwikkeling van
kinderen. Ieder kind ontwikkelt zich op
een eigen manier en dit proces verloopt
nooit langs een strakke, rechte lijn. Wij
willen hieraan tegemoet komen door
het kind te betrekken bij zijn eigen
ontwikkeling, het kind te stimuleren,
motiveren en volgen. Wij vinden het
belangrijk om de kinderen deelgenoot

Het kind is eigenaar van zijn eigen
leerproces. Dat betekent op onze
school, dat kinderen goed leren omgaan
met anderen, leren samenwerken en
respectvolle burgers zijn. De vorming
van de persoon staat centraal, waarbij
zelfredzaamheid en zelfstandigheid
te maken van de wereld om zich heen,
belangrijke factoren zijn. Kinderen
zodat ze zich in de maatschappij
verwerven kennis en maken een
staande kunnen houden. Relatie staat op optimale ontwikkeling door binnen de
nummer 1. Kinderen moeten zich fijn
mogelijkheden. Kinderen maken zich
en veilig voelen willen ze zich optimaal
vaardigheden en competenties eigen,
kunnen ontwikkelen.
zodat ze kunnen participeren in de
samenleving.
De Montessorischool is eveneens
gevestigd in de MFA het Hunzehuys in Op donderdag 16 juni van 9.00 –
Borger. Leer het mij zelf te doen is de
10.30 uur bent u van harte welkom!
missie (Maria Montessori 1966).
(Molenstraat 3, 9531 GN Borger)

Feest van de Geest in Goede Herderkerk in Borger:
kunst en kerk samen
Kunst en kerk gaat uitstekend
samen. Dat bewezen kunstenaars en
de Protestantse Gemeente Borger
wel. Van Hemelvaartsdag tot 2e
Pinksterdag vond het kunstproject
‘Feest van de Geest’ weer plaats.
Voor de vijfde keer alweer. Ook dit
jaar kregen de kunstwerken een
plekje in de Goede Herderkerk in
Borger. De gehele periode konden
geïnteresseerden in de weekenden
een kijkje in de kerk komen nemen.
Dat deden er velen.
Twee kunstenaars toonden hun
kunstwerken, namelijk Manuel Claasen,
kunstschilder uit Schoonebeek en
Marineke Leijenhorst die beeldhouwer
is. Ook zij woont in Schoonebeek. Het
kunstproject dat al tien jaar bestaat staat
ervoor mensen kennis te laten maken
met de verbinding tussen kunstwerken,
architectuur, kerkgebouw en Pinksteren.
Steeds is er een ander thema. Dit jaar
gold ‘In vuur en vlam’. Niet alleen in

Drenthe, ook in Groningen nemen
kerken aan het project deel.
Op 1e Pinksterdag stond de kerkdienst
in het teken van het Feest van de
Geest. De kunstenaars vertelden
over hun werken en er was muzikale
begeleiding. “Het was een goede

en mooie samenwerking tussen
kunstenaars en kerk en het betrof een
harmonieuze tentoonstelling. Iedereen
was erg tevreden over het resultaat.
Tevens kreeg ik veel positieve reacties
op de toelichting die wij gaven”, sprak
Claasen. (Week in Week uit / Gerry Grave)

Bestuursleden gevraagd...
Afronding project Markering Beekdal Eeser Voorste Diep
In 2016 is de werkgroep Markering Beekdal Eeser Voorste Diep begonnen
met het project. Vrijwilligers hebben zich met veel betrokkenheid ingezet
om de 12 landschapselementen te realiseren. Dit verdient alle waardering.
Mede door hun werkzaamheden heeft het beekdal tussen Ees en Borger op
deze markante plek een andere aanblik gekregen. Nu wordt de laatste hand
gelegd aan ondergrond van de uitkijktoren, waar grind en een keientrap
naar de waterrand wordt aangelegd. Als laatste wordt het kunstwerk van de
Nieuw Zeelands kunstenaar Chris Booth door de vrijwilligers gemaakt.
De grootste financier is Leader
het Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling. Er is
afgesproken dat de laatste kosten
voor 1 juli gedeclareerd kunnen
worden en de afrekening ingediend
moet worden voor 1 oktober a.s. Dit
gebeurt door Dorpsbelangen Borger,

waar de werkgroep onder valt. Daarna
neemt de Stichting Markering Beekdal
Eeser Voorste Diep het beheer en
onderhoud van de gerealiseerde
landschapselementen, waaronder
bruggetje, opstapplek, gedenkplek,
zitplek onder gebint, ooievaarsnest
(waar nu het ooievaarsechtpaar met 3

jonge ooievaars wonen!), kunstwerk
en uitkijktoren voor haar rekening. Wij
zoeken nog een paar bestuursleden voor
deze stichting.
Als je belangstelling hebt of informatie
wenst dan kun je contact opnemen
met projectcoördinator Jan Top (tel.
0599-234830 of j.top@hetnet.nl Maar
ook vrijwilligers die mee willen helpen
in beheer en onderhoud zijn van harte
welkom.
Zie ook www.beekdaleeservoorstediep.
jouwweb.nl
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Het Schaapscheerdersfeest in Exloo werd massaal
bezocht
Het is een traditie: de zaterdag
voor Pinksteren staat Exloo altijd
in het teken van het schapen
scheren. Dan wordt er namelijk
altijd het Schaapscheerdersfeest
georganiseerd. De voorbije twee
jaren vond het evenement niet plaats,
maar afgelopen zaterdag gold er
weer volop drukte en gezelligheid.
De organisatie had ook dit jaar weer
voor een boordenvol programma met
heel wat activiteiten gezorgd.
Foto: Jan Ottens

a.s. Zaterdag jaarlijkse
boekenmarkt in Gasselte
Stichting Vrienden van het Witte Kerkje organiseert op
zaterdag 11 juni weer haar jaarlijkse boekenmarkt.
Naast romans, thrillers, kinderboeken en streekromans
verkoopt men ook Lp’s, Dvd’s en Cd’s. U bent van harte
welkom van 10.00 tot 15.00 uur in Het Witte Kerkje te
Gasselte aan de Dorpsstraat 5.

Uiteraard gold het scheren van schapen
als rode draad in het geheel. Het Open
Nederlands Kampioenschap scheren
met de hand vond plaats en er was
ook een workshop schapen scheren.
Diegenen die er dusdanig bedreven in
bleken te zijn hadden de grote eer aan
het einde van de middag zelf een schaap
te mogen scheren.

Eromheen was van alles georganiseerd
zodat er voor iedereen wat wils was:
een gezellige fair met veel producten
op het gebied van schapen en dan met
name de wol. Ook was er muziek, het
spel Biggeln en konden kinderen op
authentieke wijze brood roosteren. De
volksdansgroep de Schaop’ndansers het
koor de Decibelles, beiden uit Exloo,

traden ook op. Kees van Wijngaarden
uit Exloo zit in de organisatie van het
open Nederlands Kampioenschap
schapen scheren en sprak van een
zeer geslaagde dag. “Er waren zeker
vijfduizend bezoekers en de sfeer was
opperbest.” (Week in Week uit / Gerry
Grave)

VC Oostermoer in Gieten zoekt trainers en spelers
VC Oostermoer uit Gieten kan tevreden terugkijken op het volleybalseizoen
2021-2022, dat een grillig verloop kende. Corona gooide roet in het eten,
maar gelukkig kon er in de loop van het seizoen gevolleybald worden.
Dit ging wel met horten en stoten. Veel wedstrijden vielen mede door het
coronavirus uit. De NeVoBo besloot daarom dat er geen kampioenschappen
konden worden gevierd en ook verviel de promotie/degradatieregeling.
Dames 1 van VC Oostermoer deed in
de Eerste klasse D lang bovenin mee.
De dames kunnen zich voor volgend
seizoen weer op gaan maken voor de
titelstrijd in de eerste klasse. Heren 1
eindigde in de middenmoot van de
Eerste klasse C, maar kon van zes
wedstrijden de punten niet noteren,
omdat deze niet doorgingen.
Niels Pijper, die beide Gieter teams
trainde, gaat verhuizen naar Friesland
en verlaat daarom na één seizoen de
club. De Groninger had ook Dames
2 en Meisjes A onder zijn hoede. VC
Oostermoer kan daarom voor volgend
seizoen nieuwe trainers gebruiken,
voor zowel de NeVoBo-teams, de
wedstrijdrecreanten als de jeugdteams.
Ook door corona hebben leden van de
club andere keuzes gemaakt. Hierdoor
is er bij diverse teams ruimte ontstaan
voor nieuwe spelers.

De trainingen voor senioren en de
A-, B- en C-jeugd vinden plaats op
de maandag- en woensdagavond.
De mini’s trainen op maandag- en
woensdagmiddag. De senioren spelen
hun thuiswedstrijden op vrijdagavond
en de jeugd komt op zaterdagmiddag in
actie.
Geïnteresseerden die trainingen
willen geven en willen coachen bij VC
Oostermoer kunnen zich melden bij het
bestuur. Meer informatie is verkrijgbaar
bij Marcel Hoogland via
voorzitter@vcoostermoer.nl.
Sportievelingen die graag willen
volleyballen bij VC Oostermoer kunnen
zich aanmelden via www.vcoostermoer.
nl. Men kan drie keer gratis meetrainen.
De trainingen beginnen weer op
29 augustus in sporthal De Goorns

aan de Asserstraat in Gieten. In
de zomermaanden wordt er door
de leden gebeachvolleybald op het
beachpark nabij de sporthal. Ook over
beachvolleybal is informatie te vinden
op de website.
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IJS 9,PR .89
14
€

NISSAN MICRA 1.0 IG-T
N-Connecta airco/navi/16”LM
Mei 2019 - Zilver metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
44.523 km - Nieuwprijs: €22.120,-
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GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN
UW AUTO!!

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

JS 9,I
PR .39
12
€

VOLKSWAGEN T-ROC 1.0 TSI
Style navi/airco/17”LM
November 2018 - Bruin metallic
Stof - Benzine - Handgeschaked 27.735 km - Nieuwprijs: €34.720,-

IJS 9,PR .99
33
€

VOLKSWAGEN T-ROC 2.0 TSI
4Motion aut Sport navi/clima/pano
Juni 2018 - Wit/Zwart - Half leder
Benzine - Automaat - 22.125 km
Nieuwprijs: €43.440,-

IJS 9,PR .99
30
€

BMW 1-serie - 118i Automaat
High Exec. navi/leder/17”LM /
clima/camera
Juli 2020 - Zwart metallic - Leder
Benzine - Automaat - 34.733 km
Nieuwprijs: €43.220,-

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 .70
12
€

OPEL CORSA 1.4 Favourite navi/
airco/16”LM
Januari 2018 - Wit metallic - Stof
Benzine - Handgeschakeld
66.655 km - Nieuwprijs: €19.880,-

IJS 0,PR .70
24
€

IJS 9,PR .39
17
€

OPEL KARL 1.0 Automaat ecoFLEX Edition
Airco
Mei 2018 - Zilver metallic - Stof - Benzine
Automaat - 42.290 km - Nieuwprijs: €15.820,-

IJS 9,PR .89
10
€

FIAT 500 0.9 TwinAir Turbo
Popstar Airco /15”LM/Audio
/15”LM/Audio
September 2017 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschaked 40.891 km - Nieuwprijs: €18.880,-

IJS 9,PR .99
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,-

IJS 9,PR .89
18
€

OPEL CROSSLAND X 1.2 T Innovation navi/clima/17”LM
Juni 2018 - Wit metallic
Half leder - Benzine - Handgeschaked - 43.972 km - Nieuwprijs:
€29.770,-

IJS 0,PR .4
90
1
32
1
€

FIAT
BMW 500
1-serie
Cabrio
- 118i
1.2Automaat
Popstar
airco/15”LM
High Exec. navi/leder/17”LM
/cruise /cruise /
51kW
clima/camera
(70PK) - Januari 2017
Grijs
Juli 2020
- Stof- -Zwart
Benzine
metallic
- Handgescha- Leder
keld
Benzine
- 34.693
- Automaat
km
- 33.297 km
Nieuwprijs: €20.780,€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 .89
18
€

OPEL CROSSLAND X 1.2 T Innovation navi/clima/16”LM
Juni 2018 - Blauw metallic
Half leder - Benzine - Handgeschaked - 54.337 km - Nieuwprijs:
€29.440,-

AUDI A1 Sportback 1.0 TFSI
Adrenalin S-Line navi/airco
Juli 2017 - Blauw/Zwart - Stof
Benzine - Handgeschaked
37.309 km - Nieuwprijs: €25.340,-

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
16
€

OPEL ASTRA 1.0 Online Edition
navi/clima
Februari 2019 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschaked 43.882 km - Nieuwprijs: €26.620,-

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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Wendy Kamps uit Valthe brengt boek uit over haar
ervaringen in het spirituele
Op 30 mei jl. is het boek
gepubliceerd van Wendy Kamps (35)
uit Valthe: (para)normaal. Het boek
verteld een indrukwekkend verhaal
over haar ervaringen in het spirituele
vanaf dat ze nog maar een kind was.
In het boek neemt Wendy Kamps de
lezer mee in haar angst, onzekerheid
en onmacht, maar ook de weg die ze
bewandeld om te groeien tot waar ze
nu is.

Standhouders gezocht voor
Jaarmarkt Valthermond
Zaterdag 25 juni a.s. organiseren wij eindelijk weer onze
jaarmarkt in Valthermond. Net als voorgaande edities
zetten wij een combinatie van braderie en vlomarkt neer.
De markt wordt gehouden van 9.00 tot 16.30 en we zijn
hiervoor nog op zoek naar standhouders. Deelname kosten
markt: €4,50 p/m voor braderie , €2,50 p/m voor vlomarkt.
Wilt u hier een kraam bij huren? Kost u dat €15,- per kraam
extra.
Uiteraard is er voor de kinderen uit Valthermond ook weer
plek gereserveerd (deze is geheel kosteloos). Aanmelden of
informatie stuurt u een mail naar berends7876@ziggo.nl of
five@ziggo.nl. Telefonisch kan ook op 06 29 10 76 35.

Wendy Kamps: “Ik ben ongeveer 10 jaar
geleden begonnen met het schrijven van
dit boek. Het is een heel proces geweest
voor mij om dit verhaal te kunnen
vertellen. Ik heb dit boek geschreven
om mensen te helpen die ook
paranormaal begaafd of daar gevoelig
voor zijn en niet goed weten hoe ze
hiermee om kunnen gaan. Daarnaast
hoop ik handvatten aan te reiken aan
ouders van paranormale kinderen, zodat dat ze het gevoel had dat ze iets moest
zij hun kinderen beter kunnen bijstaan. doen met haar verhaal, is ze gaan
schrijven. Met hulp van Richard van
Schrijfdebuut
der Ark van ForWorth publishing
Het boek is het schrijfdebuut van
is er nu een prachtig boek en is het
Wendy Kamps. Vanaf het moment
moment aangebroken om het uit te

geven. Wendy hoopt met haar boek veel
mensen te kunnen helpen om hun eigen
weg te vinden en stiekem hoopt ze dat
haar boek mensen anders laat kijken
naar paranormale begaafde mensen.

Opgeven is mogelijk tot zaterdag 11 juni

‘Meuk is leuk’ markt in Gasselternijveen op zaterdag
18 juni
Op zaterdag 18 juni a.s. van 10.00 uur tot 15.00 uur organiseert
daarvan kan de route door het dorp
dorpscoöperatie de Brug een “Meuk is leuk” markt in Gasselternijveen. bepaald worden. Er zijn ook papieren
versies van het overzicht beschikbaar.
Het is een soort markt waarbij alle
leuke spulletjes, maar ook de buren en De dorpscoöperatie stelt drie leuke
inwoners hun tweedehands spullen
de buurt beter leren kennen.
prijzen in het vooruitzicht voor de
vanuit hun tuin, huis of garage mogen
deelnemers die hun ‘meuk’ op de
verkopen. Iedereen kan/mag zich
De deelnemers zijn herkenbaar aan
leukste manier weten aan te bieden.
aanmelden als verkoper. Hoe meer
rood-wit-blauwe ballonnen, die ze
mensen er meedoen als verkoper, hoe voor hun woning ophangen. Op het
Opgave is mogelijk tot zaterdag
groter de route door de buurt wordt. Dorpsportaal Gasselternijveen is
11 juni a.s. via het Dorpsloket:
Iedereen kan op deze manier even
een overzicht van alle deelnemende
info@dorpscoopdebrug.nl of via
buurten bij de buren, snuffelen naar
adressen te vinden en aan de hand
06 – 28 35 98 41.

Kom kijken in de Bouw & Infra!

Avitec geeft geïnteresseerden een rondleiding door het
centrum in het kader van de Dag van de Bouw
Op zaterdag 18 juni vindt de landelijke ‘Dag van de Bouw’ plaats. In Stadskanaal is de afgelopen 4 jaar door
Avitec hard gewerkt aan de vernieuwing van het winkelcentrum. Van planfase tot aan de uitvoering zijn zij
betrokken geweest bij het plan Centrumvernieuwing
met als voornaamste doel het compacter maken van
het winkelgebied. Daarnaast moest het centrum een
modernere uitstaling krijgen. Of dat is gelukt? Neem 18
juni een kijkje in het centrum en oordeel zelf !

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

De werkzaamheden zijn
bíjna klaar, hier en daar
vinden de laatste afrondende
werkzaamheden plaats. De
laatst op te leveren projecten
zijn het Stadspaviljoen
aan de Navolaan en de
vernieuwing van het
Europaplein. Hier wordt een
groene oase gerealiseerd, een
stadstuin waar bewoners en
bezoekers straks op een fijne,
schaduwrijke plek samen
kunnen komen en kunnen
genieten van al het groen en
de activiteiten die er zo nu
en dan georganiseerd gaan
worden.
Wat is er te zien?
Tijdens de Dag van de
Bouw kunt u een kijkje
nemen in één van de
appartementen van het
Stadspaviljoen, kinderen
kunnen deelnemen aan leuke
activiteiten waaronder een
speurtocht door het centrum

en er worden rondleidingen
verzorgd.
Doel van de deelname van
Avitec aan de Dag van de
Bouw is tweeledig; een breed
publiek een kijkje geven in
de wereld van Bouw & Infra
en het eindresultaat van
project Centrumvernieuwing
tonen. Daarnaast hoopt ze
kinderen en volwassenen te
enthousiasmeren voor het
vak. “We hopen veel mensen
te kunnen laten zien hoe
mooi (het werken in) de
bouw en infra is!”, aldus één
van de Avitec collega’s die
op 18 juni de rondleiding zal
verzorgen.
Voor meer informatie over
de Dag van de Bouw, kijk op
www.dagvandebouw.nl. De
activiteiten zijn op zaterdag
18 juni van 10.00 tot 14.00
uur in het centrum van
Stadskanaal.

Hallo...

actief borger odoorn
Kleuterpret

... wij zijn de combi coaches onderwijs & sport!
Wij geven gymlessen op alle basisscholen in de
gemeente Borger-Odoorn. Je kunt ons herkennen
aan onze groene trainingspakken. Tijdens onze
gymlessen leren de kinderen veel en veelzijdig
bewegen, alle leerlijnen van bewegen komen aan
bod. Plezier, groeien en ervaring opdoen staat
voorop! Ons aanbod gaat van freerunning tot trefbal, van handbal tot judo. Tijdens de gymlessen,
hebben de kinderen sportkleding aan en gymschoenen worden geadviseerd. Daarnaast gaan
sieraden en horloges zoveel mogelijk af.
Naast gymlessen doen wij nog veel meer op het
gebied van sport en bewegen, zoals het organiseren van scholentoernooien, Start 2’s en sportieve
activiteiten onder- en naschooltijd. Ons aanbod
is te vinden op www.actiefborgerodoorn.nl. Hier
vind je ook sport -en cultuuraanbod van andere
aanbieders als jongerenwerk, bibliotheken, zwembaden en sportverenigingen. Wij worden ook wel
het ‘Gezonde Leefstijl Team’ genoemd. Op deze
pagina meer informatie over onze gezonde leefstijl interventies.

Cool2Bfit Mini
Gezonde Leefstijl programma voor kinderen van
4 t/m 6 jaar en hun ouders. Onder begeleiding
wordt er bewogen en er wordt aandacht
geschonken aan voeding en je mentale
gezondheid. Vroege signalering en lekker
in je vel zitten is zo belangrijk!
Start elk jaar tussen januari en maart.

Beweegprogramma
voor kleuters tijdens de
gymlessen op school,
waarin alle leerlijnen
aan bod komen. Wij
ondersteunen de
kleuterjuffen met een
Kleuterpret lespakket.

Jeugdfonds
Sport en Cultuur
Betaalt lesgeld voor
p
zwemles of lidmaatscha
ing
nig
ere
van een sportv
voor kinderen en
t
wa
vol ssenen die dit nie
n.
kunnen betale
Wij kunnen jullie
helpen met de
doorverwijzing.

Cool2BFit
Sport Jij Ook?
Enquête in de groepen 4, 5 en 8 over
sportparticipatie en zwemdiploma(‘s).
Wij ondersteunen gezinnen waar nodig,
zodat iedereen de kans heeft op een
zwemdiploma en om lid te zijn
van een sportvereniging.

Cool2BFit is voor kinderen van 8 tot 13 jaar. Het Cool2BFitteam biedt een programma voor kinderen en hun ouders/
verzorgers die willen werken aan een gezondere leefstijl.
Plezier staat hierbij voorop. Het is niet alleen een project
om overgewicht aan te pakken maar het heeft ook een
hoge sociale waarde. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen
en gaan beter in hun vel zitten. Start elk jaar in januari.

Beweegpret
Beweegprogramma voor extra motorische
ondersteuning voor kinderen uit de groepen
3 en 4. In 30 gymlessen na schooltijd krijgen de
kinderen bewegingsondersteuning op maat.
In de gymzaal springen, klimmen en klauteren.
En ook buiten op het plein, in het bos en in
het zwembad gaan we aan de slag.
Start elk jaar in oktober.

Verenigingsonderdersteuning

Wij bieden ondersteuning op maa
t bij elk type
vereniging. Vraaggericht helpen
wij waar nodig
met het opzetten van een jeugdpla
n, ledenwerving, financiën of coaching.
Dit zijn slechts
enkele voorbeelden. Daarnaast orga
niseren
wij verenigings-avonden en mak
en we
afspraken voor sportkennismakin
g.

Alle kinderen uit Borger-Odoorn
r!
u
u
lt
cu
n
e
rt
o
sp
t
e
m
n
e
o
d
e
kunnen me actief borger odoorn

Alle kinderen dromen van leuke dingen doen, erbij horen en
mee kunnen doen met leeftijdsgenootjes. Maar voor kinderen
die opgroeien in gezinnen met minder geld is dit niet zo
vanzelfsprekend. Zij lopen kansen mis die voor vriendjes en
vriendinnetjes normaal zijn, zoals bijvoorbeeld lid worden
van een sportvereniging, muziekvereniging of toneelclub.
Voor gezinnen met een laag inkomen is er het Jeugdfonds
Sport & Cultuur. Door middel van een bijdrage uit het Jeugdfonds
kunnen alle kinderen in de leeftijd 4 tot 18 jaar meedoen met
sport, cultuur en zwemles. Het Jeugdfonds betaalt voor deze
om zich op sportief
kinderen de contributie of het lesgeld. Elk kind krijgt zo de kans
toekomst.
haar
of
zijn
voor
is
ijk
en creatief vlak te ontwikkelen, wat belangr
vanuit het Jeugdfonds
Wilt u weten of uw gezin in aanmerking komt voor een bijdrage
met de Sociale Teams
op
contact
dan
Neem
doen?
g
Sport & Cultuur of wilt u een aanvraa
2009.
0800of
rn.nl
gerodoo
amsbor
via info@socialete
informatie.
Op de website www.jeugdfondssportencultuur.nl vindt u meer

Hé Spetter!
Vind jij het ook zo fijn dat we weer
volop kunnen sporten en bewegen
en dat je weer met zoveel vrienden
kan samenkomen als je zelf wilt? Dan
hebben we nu een leuke actie voor
jou! Alle inwoners uit de gemeente
Borger-Odoorn tot 18 jaar kunnen een
5-badenkaart krijgen voor de drie
openlucht-baden in de gemeente
Borger-Odoorn! Een leuke plek waar je

zwembad
de leewal
lekker kan zwemmen én je (nieuwe)
vrienden kan ontmoeten. Je hoeft voor
de kaart alleen €2,50 euro te betalen,
dat is voor het pasje zelf. Deze kan je
daarna ook weer opladen als je wilt.
De 5 -badenkaart is op te halen bij
één van de openluchtbaden, doe dit
wel VÓÓR 13 JUNI! De kaart wordt op
je naam gezet, neem daarom een
identiteitsbewijs mee.

zwembad
de leewal
exloo
zwembad
de leewal
exloo

zwembad
de zwaoi
valthermond

zwembad
de leewal
zwembad
de leewal
exloo
zwembad
de zwaoi
valthermond
zwembad
de buiner streng
nieuw-buinen

MA. DI. DO. en VR.: 07:00 - 10:00 en 14:30 - 19:30 uur. WO.: 07:00 - 10:00 en 13:00 - 19:30 uur. ZA. ZO. en feestdagen: 10:00 - 17:00 uur

TIP: Volg ons op sociale media en mis niets! www.actiefborgerodoorn.nl

z
d

z
d
v

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

Huisartsenpraktijk Leeuwerik
is i.v.m. vakantie afwezig van:
Maandag 13 juni t/m vrijdag 17 juni.
Waarneming via Huisartsenpraktijk van Hilst
Telefoonnummer: 0599 - 238138 (Spoed keuze 1)
Graag uw medicatie nog voor de vakantie aanvragen.

PCOB afdeling
Borger gaat weer
fietsen
a.s. donderdagmiddag 9 juni gaat de
PCOB in Borger weer fietsen Vertrek
staat gepland om 13.30 uur aan de
voorzijde van de Goede Herderkerk aan
de Hoofdstraat 11 in Borger.
Leden- en niet leden, maar ook
vakantiegangers zijn allen van harte welkom
voor een prachtige fietstocht door een deel
van ons mooie Drenthe.

Een moeder sterft altijd te vroeg,
al wordt ze nog zo oud.
De belangstelling tijdens de crematie, de vele kaarten,
berichtjes en telefoontjes.
Dit alles heeft ons goed gedaan en is ons tot steun geweest
bij het afscheid van mijn moeder, schoonmoeder, onze oma
en ouwe oma

Grietje Hulshof-Feunekes
Hiervoor onze welgemeende dank.
Fenna en Jan

Jongeren van 14 t/m 23 jaar kunnen voor maar € 10,- naar alle
niet-uitverkochte voorstellingen

Kaartverkoop ATLAS Theater nieuw theaterseizoen
gestart

Edwin en Miranda
Elin
Roland en Leonie
Exloo, juni 2022

Sinds afgelopen week presenteert het ATLAS Theater het nieuwe theaterseizoen op atlastheater.nl en valt tevens
de theaterkrant met het nieuwe aanbod op de deurmat.
In het nieuwe programma zijn de genres muziek, cabaret
en jeugd & familie goed vertegenwoordigd. Bezoekers
kunnen komend seizoen genieten van grote namen zoals
Suzan & Freek, Venice, Youp van ’t Hek, Herman van
Veen, Guido Weijers, The Analogues én van musicals als
Grease, Checktpoint Charlie en The Prom. Daarnaast
staan er weer indrukwekkende opera’s geboekt zoals de
Nederlandse Reisopera en Cosí fan tutte, gespeeld door een
groep Oekraïense muzikanten die de oorlog in hun land is
ontvlucht en onderdak in Nederland heeft gevonden.
Uiteraard is er ook aan de jongste theaterbezoekers
gedacht. Zij kunnen o.a. naar De Schippers van de
Kameleon, Kruimeltje, Jungleboek, Bing, Mees Kees en
Assepoester. Verder is er ook veel aanstormend talent
te ontdekken in het ATLAS Theater. Dit zijn artiesten
die steeds meer bekendheid krijgen en nog niet eerder in
Emmen zijn geweest. Denk bijvoorbeeld aan Thijs van
de Meeberg, Anne Neuteboom en Nail. Speciaal voor
deze voorstellingen zijn er voordelige arrangementen
samengesteld.
Meer jongeren naar theater
In samenwerking met de gemeente Emmen verrast het
theater jongeren die in 2022 hun 18e verjaardag vieren,
met een voucher voor twee gratis kaartjes. Ze kunnen zelf
kiezen uit het nieuwe programma.

Theaterdirecteur Machteld van der Werf heeft speciaal
voor deze doelgroep populaire namens zoals Fred van Leer,
Nienke Plas, Buddy Vedder en Suzan & Freek geboekt. Ook
kunnen jongeren van 14 tot en met 23 jaar voor maar € 10,naar alle niet-uitverkochte voorstellingen. Door deze acties
hoopt Van der Werf dat er meer jongeren naar het theater
gaan.
Theater voor iedereen
In het nieuwe theaterseizoen werkt het ATLAS Theater
weer samen met Stichting ‘Vier het Leven’. Zij halen
ouderen thuis op, om samen in het theater een avond
zorgeloos te genieten van een voorstelling. Een nieuwe
samenwerking is stichting ‘Kom het Zien!’ Zij maken het
voor mensen met een visuele beperking mogelijk om een
theatervoorstelling écht live mee te beleven. “Ik hoor u
bijna denken, kan dat? Ja dat kan en het plezier begint al
vóór de voorstelling, met onder andere een speciale meet &
feel inleiding. Hierbij beschrijft een blindentolk het decor en
de kostuums en kunnen deze ook van dichtbij bekeken of
betast worden.
Vervolgens beschrijft de blindentolk ook wat er tijdens
de voorstelling allemaal te zien is. Zo is theater leuk voor
iedereen.” aldus Machteld van der Werf.
Zie www.atlastheater.nl voor meer informatie en de
mogelijkheid tot het bestellen van kaarten.

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

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

IVN Borger-Odoorn
organiseert slootjesdag
voor kinderen op woensdag
8 juni
Op woensdag 8 juni aanvang 14.00 uur organiseert IVN
Borger-Odoorn een slootjesdag voor kinderen van 4 tot 12
jaar, eventueel begeleid door een ouder of grootouder.
De slootjesdag wordt gehouden bij het Voorste diep
in Borger ter hoogte van het uitkijkplatform aan de
Eeserstraat. Opgave vooraf is noodzakelijk in verband met
het reserveren van materiaal. Meer informatie en opgeven
via e-mailadres ac.ivn.bo@gmail.com.
Slootjesdagen al jarenlang een IVN traditie
IVN organiseert elk jaar de IVN Slootjesdagen. Onze afdeling
doet dit jaar voor 't eerst mee. Tijdens deze dagen organiseert
IVN activiteiten voor jong en oud langs de waterkant. Kinderen
en hun (groot)ouders gaan zelf op onderzoek uit, gewapend
met schepnet, waterbak en loeppot. Samen met de IVN
Natuurgidsen ontdekken zij welke dieren en planten er in en
rond de sloot leven.
Misschien kun je op zoek naar de grote spinnende watertor of
ga je ontdekken welk diertje er in de zomer op het water kan
schaatsen of probeer je de snelste zwemmers van de sloot te
vangen.
Met de slootjesdagen wil IVN het waterbewustzijn van kinderen
en (groot)ouders vergroten. Slootjes zijn belangrijk voor het
leven van plant en dier in ons land. Doordat de kinderen zelf
op zoek gaan, ontdekken ze op een laagdrempelige manier
het leven in de sloot. Kom ook en beleef samen met IVN het
avontuurlijkste uitje aan de waterkant!
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Speeltuin Westeres in Borger officieel
geopend

Aan de Irenestraat in Borger was het afgelopen zaterdag gezellig druk. Daar werd
de fonkelnieuwe Speeltuin Westeres immers geopend en als gevolg hiervan waren er
heel wat kinderen op afgekomen. Met hen buurtbewoners, mensen van de gemeente
Borger-Odoorn, kinderburgemeester Sterre de Jong en burgemeester Jan Seton.
Het had wat voeten in de aarde, maar
uiteindelijk is het dus gelukt. Na vele
overleggen en veel geregel kwam de speeltuin
er. In het najaar van 2021 was hij gereed en
is er al volop in gespeeld. Een uitkomst voor
de kinderen in de wijk; het was een grote
wens er een speeltuin te kunnen realiseren.
De gemeente had er een belangrijke rol
in en daarom waren wethouder Ankie
Huijing en beleidsmedewerker van Andes
Jan Wim Ensing aanwezig. Van het bestuur
van de speeltuinvereniging kregen ze
beiden een boeket bloemen. De opening
vond plaats door het doorknippen van een
lint. Kinderburgemeester Sterre de Jong,
burgemeester Jan Seton en initiatiefneemster

Luna Martens droegen er zorg voor. Daarna
was het tijd om te gaan spelen en konden de
aanwezigen van iets lekkers genieten. Met
elkaar waren ze allemaal blij en ook wel trots
op hetgeen er is gerealiseerd. Harry Martens
van Speeltuin Westeres: “Het voltallige
bestuur kijkt met trots op een geslaagde dag
terug.”
Een speciaal woord van dank naar de
sponsoren die de speeltuin mede mogelijk
hebben gemaakt; Dorpsbelangen Borger,
The Lions club, het Land van Bartje, de
postcode loterij, Revoort, het BSP fonds en
de gemeente Borger Odoorn.
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Gezellige, kleinschalige zomermarkt met
diverse ondernemers bij De Tandem in
Valthermond
Zondag 12 juni organiseert Zorgboerderij de Tandem in Valthermond weer haar
jaarlijkse zomermarkt. Voor het 5e opeenvolgende jaar wordt deze georganiseerd.
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Ingezonden bedankje

Beste redactie van Week In Week Uit,
Wij zijn sinds twee maanden woonachtig in het mooie Exloo. Helemaal vanuit de
Randstad hier naartoe verhuisd. We lezen altijd jullie krant Week in Week uit en vinden
het een hele leuke manier om meer te weten te komen over onze nieuwe woonomgeving.
Koken is een hobby van Esther. Zodoende hebben wij het recept van de Romige
lasagne met witte asperges gemaakt uit de rubriek Koken met de Burgemeester. Wat een
verrassing! Het bleek een verrukkelijk recept en ook een heel andere manier van asperges
klaarmaken, die wij nog niet kenden. Bedankt hiervoor!
Ook de vermelding van lokale leveranciers van de ingrediënten doet ons deugd. We gaan
eens op zoek naar deze lokale lekkernijen. Veel succes verder met jullie krant!
Hartelijke groeten,
Paul-Peter Kuper en Esther Ten Hoorn uit Exloo

Steunouder Borger-Odoorn, gebied de
Monden gestart!
Kinderen grootbrengen is een hele klus. Voor alle ouders is het fijn om dat niet alleen
te hoeven doen. Maar niet iedereen krijgt een helpende hand toegestoken als hij of
zij die nodig heeft. In Borger-Odoorn helpen wij deze gezinnen met Steunouder
in het Mondengebied. Steunouders zijn volwassenen vrijwilligers die één of twee
dagdelen per week een gastvrij thuis bieden aan een kind. Ze geven een kind, binnen
hun eigen gezinsleven, een vertrouwde plek waar het welkom is en kind kan zijn.
Daarmee krijgen ouders ruimte om op adem te komen en te ervaren hoe je de zorg
voor kinderen samen kunt delen.
Schroom
‘Hoewel het om laagdrempelige steun gaat,
merken we dat ouders toch een drempel
ervaren. Het is lastig om hulp te vragen en
wellicht te begrijpen dat een buurtbewoner
dit “zomaar” voor jou wil doen’, zegt Renee
Schnakenberg, Steunoudercoördinator bij
Welzijnsorganisatie Andes.

informatiebijeenkomsten. Aanmelden?
Stuur dan, voor 12 juni, een e-mail naar:
borgerodoorn@steunouder.nl. Vermeld
hierin je naam en je woonplaats. Natuurlijk
mag je ook zonder aanmelding langs komen.
21 juni om 20:00 uur: OBS de Aanloop,
Wilhelminalaan 4 te Valthermond.
27 juni om 20:00 uur: Dorpshuis 2e Mond,
Noorderdiep 33 te 2e Exloërmond.
Rosa (niet haar echte naam) vertelt daarover: 30 juni om 20:00 uur: Dorpshuis de Badde,
‘Toen onze oudste voor het eerst naar Hennie 1e Exloërmond 56 J te 1ste Exloërmond.
ging was dat dubbel. Hij geniet enorm van die LET OP: De locatie in Valthermond is
bezoekjes en alle aandacht die hij krijgt. En
gewijzigd, het is niet in het MFA maar bij
dat gun ik hem natuurlijk. Maar ik dacht ook OBS de Aanloop!
“straks wil hij liever daar wonen”. Ik vroeg
me af waarom Hennie dat voor mij wilde
Of kijk op www.steunouder.nl/borgerDe markt wordt gehouden om de boerderij
doen en of ik het misschien niet goed genoeg odoorn voor meer informatie en bel of mail
van 13.00 tot 17.00 uur. Voor de inwendige
ons als je vragen hebt! Renee Schnakenberg:
mens wordt natuurlijk ook gezorgd. Voor de Sportschool Traction zal ook dit jaar weer een doe? Het is wennen hoor, als je gewend
bent altijd alles in je eentje te moeten doen.
0591 585 554/ borgerodoorn@steunouder.nl
kinderen wordt er weer een kleurwedstrijd
demonstratie Streetdance organiseren.
Maar het is eigenlijk een soort tante voor
georganiseerd, zij kunnen in het tuinhuisje,
U komt toch ook? U vindt Zorgboederij
de kinderen en dat is geweldig, want al mijn
Steunouder is gestart in het Mondengebied:
naast de boerderij, hier rustig mee aan de slag. De Tandem aan het Noorderdiep 584 in
1ste Exloërmond, 2e Exloërmond,
Valthermond. De toegang is natuurlijk gratis. eigen familie woont aan de andere kant van
Nederland.’
Valthermond, 2e Valthermond, Zandberg en
Exloërveen. Ontstaan vanuit de vraag van
Informatiebijeenkomsten
jullie, de inwoners van het Mondengebied.
Nieuwsgierig of Steunouder iets voor
Een samenwerking tussen Welzijnsorganisatie
jou is, of zou je zelf steunouder willen
Andes, Stichting sociale teams, gemeente
worden? Kom dan naar één van de
Borger-Odoorn en Steunouder NL.
De koffie-ochtenden georganiseerd door de Protestantse Gemeente van Borger lopen
goed. Daar zijn we heel blij mee. Er komen veelal zo’n 15 tot 25 bezoekers.
Dit jaar met medewerking van o.a. De
Tuinkamer, Art. Shetlandpony's, Renee geeft,
K'doos + Zo, Bodywear en natuurlijk de
zelfgemaakte producten van Zorgboerderij
de Tandem zelf. De houtkachels en
hobbelbandjes van De Tandem waren een
groot succes vorig jaar! Dit jaar o.a. verkoop
van decoratie gemaakt van hoefijzers, lampen
van oude brandblussers gemaakt (voor in de
mancave of vrouwencave), picknickbankjes
voor vogels en kippen, industriële honden- en
kattenbakken, leuke sleutelhangers, kaartjes,
ach te veel om op te noemen.

Koffie-ochtend in Borger op 9 en
23 juni a.s.
Ontmoeting, een goed gesprek, wat wil je nog
meer!? Heb je een dag vrij van het werk? Of
ben je veel alleen? Kom eens langs voor een
bakkie! Zo spreek je nog eens iemand!
Ook de kerkzaal kan bezichtigd worden. Wie
dat wil, kan daar in stilte zitten of een kaarsje
aansteken.

De eerstvolgende keren zijn op donderdag
9 juni en donderdag 23 juni en vervolgens
op de 2e en 4e donderdagmorgen van elke
maand, ook in vakantietijd. De ochtenden
vinden plaats in ‘t Anker, achter de Goede
Herderkerk, ingang zowel aan de Brinkstraat
als aan de Hoofdstraat. Een stoepbord wijst
de weg. Iedereen is er van harte welkom, óók
vakantiegangers zijn welkom.
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Inzameling voor Oekraïne in Borger
Voeding en speelgoed wordt ingezameld op zaterdag 11 juni van 10.00-12.00 uur
en voorafgaand aan de kerkdienst op zondag 12 juni om 9.30 uur in de Goede
Herderkerk, ingang Brinkstraat in Borger.
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a.s. Zaterdag Equifair op Hippisch centrum
Exloo van 10.00 – 17.00 uur

Houd je van paarden? Dan wil je deze
zaterdag in Exloo zijn!

Spitwa(a)rk: uniek aanbod HV Carspel
Oderen
De HV Carspel Oderen biedt de eerste drie jaargangen Spitwa(a)rk (13 nummers),
inclusief verzamelband met als extra het allereerste 0 nummer aan voor slechts 25
euro. In verband met de opschoning van onze voorraad heeft de HV Carspel Oderen
voor u een speciale aanbieding. De eerste drie jaargangen 1999, 2000 en 2001, in een
verzamelband. Daarmee kunt u terug in het verleden van onze voormalige gemeente
Odoorn.

Welke verhalen?
In deze nummers prachtige historische
verhalen over onder andere De Molen
in Exloo / Het begin in het veen /
De Valtherschans / Een bijzonder
huiveringwekkend verhaal in Exloo in 1810 /
Snikkevaarders / Spoorlijn grens Hondsrug
en de Veenkoloniën / Oorlog / Van omnibus
naar autobus / Het kralensnoer / Brand in
Exloo 1884 / De Valther veenbrug / De
geschiedenis van Eppies Bargien /

De padjesdominee / Kerken in het
veen / Zandberg / Een Franse
kaart van Odoorn 1811 / Oude
foto’s in Herkent u het nog? /
Namen van de akkers op de
es van Odoorn / Boekweit:
een product uit het veen /
Begraafplaatsen / Scholen
/ De families Bussemaker
en Sanders te Exloo /
Nazaten van een Odoorner
herbergier, en vele andere
artikelen. Kortom: vele
uren leesplezier over de
historie van onze prachtige voormalige
gemeente Odoorn.
Belangstelling?
Deze aanbieding is verkrijgbaar bij Warenhuis
Geerts, Zuiderhoofdstraat 9 te Exloo. Als
u belangstelling heeft, mail dan met jan@
geertswarenhuis.nl of bel 0591 – 54 95 15.
Dan wordt uw bestelling klaargezet. Wacht
niet te lang, want op = op.

Op zaterdag 11 juni wordt op Hippisch centrum Exloo de eerste editie van EquiFair
georganiseerd. EquiFair is een paardvriendelijk evenement, waar het welzijn van
paarden op de eerste plaats staat. Bij 3 ringen kun je genieten van bijzondere shows
en demonstraties waar alle aspecten van een paardvriendelijke training aan bod
komen.
Uniek op deze dag is een springwedstrijd
waarbij zonder hoofdstel wordt gereden.
Het enige dat het paard met de ruiter
verbindt is een touw om de hals en hele
grote hoeveelheid vertrouwen en training.
Hoe je zelf zo'n sterke connectie kunt
krijgen met een paard? Dat wordt in diverse
demonstraties uitgelegd.
Daantje Bos (zie foto), tweevoudig
Nederlands kampioen in de dressuur op
neckrope, legt uit hoe ze met haar nieuwe
paard start met rijden op neckrope. Liesbeth
Jorna laat zien dat rijden zonder teugels
voordelen heeft voor ieder paard en iedere
ruiter.
Ben jij meer geïnteresseerd in de lichamelijke
gezondheid van paarden? Dan kun je je
paardenkennis bijspijkeren tijdens de gratis
toegankelijke lezingen. Er zijn lezingen over
onder andere: het paardengebit, natuurlijke

huisvesting, gezonde paardenhoeven en
diverse behandelmethoden.
Een strodorp ontbreekt ook zeker niet.
Rondom de showringen vind je ruim
70 stands van hippische ondernemers.
Je kunt hier terecht voor allerhande
paardensportartikelen en jouw vragen
stellen aan een instructeurs en behandelaars.
Meer informatie en het volledige
programma: www.equifair.nl. Locatie:
Hippisch Centrum Exloo. Datum en tijd:
11 juni van 10.00 tot 17.00 uur. Entréeprijs:
€ 12,50 (kinderen t/m 4 jaar gratis,
kindertickets 5 t/m 12 jaar € 7,50).

Speciaal voor lezers van
Week in Week uit is er
€ 2,50 korting per ticket
op vertoon van dit artikel!

Draag bij aan een toekomst zonder MS

Collecte Nationaal MS Fonds van 27 juni
t/m 2 juli
Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is de landelijke huis-aan-huis collecte van het Nationaal
MS Fonds. Duizenden collectevrijwilligers gaan langs de deuren of komen online in
actie voor de strijd tegen MS (multiple sclerose). Draag bij aan onderzoek naar deze
zenuwslopende ziekte en geef aan de collectant!
MS is zenuwslopend
Dat MS een enorme impact heeft op (jonge)
levens én veel verschillende gezichten kent,
maakt het MS Fonds momenteel duidelijk in
de campagne ‘Face it. MS is zenuwslopend’.
In de campagne zijn Benno, Gwen, Eric,
Najat en Wil te zien. Zij verschillen in leeftijd
en zitten ieder in een andere levensfase, maar
hebben één ding gemeen: ze hebben alle vijf
MS. De MS van Eric (27) brengt onzekerheid
met zich mee. “Ben ik de rest van mijn leven
patiënt? Hoe ziet de toekomst eruit? Kunnen
we wel aan kinderen denken?” En Najat (43)
liep voor haar diagnose vier keer per week
hard. Momenteel is haar been zo verslechterd,
dat het niet meer kan. “Ik probeer wel
veel te wandelen met ondersteuning van
een wandelstok of mijn man.” Op www.
nationaalmsfonds.nl/faceit laten de vijf
op indringende wijze zien wat er met hen
gebeurd is sinds ze de diagnose MS kregen.

Opbrengst is hard nodig
Over de ziekte MS is nog veel onbekend.
Onderzoekers weten nog niet waardoor MS
veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan
worden. Met de opbrengst van de collecte
investeert het MS Fonds onder andere
in innovatieve onderzoeken om betere
behandelmethoden te kunnen vinden. Maar
ook coacht zij mensen om de kwaliteit
van hun leven te kunnen verbeteren. Naar
verwachting zullen zo’n 10.000 collectanten
in hun buurt langs de deuren gaan.
Daarnaast zullen vele honderden online gaan
collecteren.
Collectant gemist?
Doneer online via www.nationaalmsfonds.
nl of maak je donatie over op NL 92 INGB
000000 5057. Wil je zelf in actie komen?
Maak dan een digitale collectebus aan op
www.digicollect.nationaalmsfonds.nl en begin
direct met online collecteren.
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Voetbalvereniging Gieterveen vierde het zestigjarig
bestaan

Gieten
Woensdag 8 juni
19:00 Gomos MO15-1

Gieten/Eext MO15-1

Zaterdag 11 juni
10:15 LTC MO15-1

Gieten/Eext MO15-1

Maandag 13 juni
19:00 Gieten 2 Zaal
20:00 Gieten 3 Zaal
22:00 Tunas 1

REUZ 2
Asser Boys 2
VV Gieten Zaalvoetbal

sv Borger
Zondag 12 juni 2022		
10:00 Borger 2 zo.
Roswinkel Sp. 2

Nieuw-Buinen
10-6-2022
19:30 Angelslo Sc VR30+1
Nieuw Buinen VR30+1
20:00 SJO NWVV/Titan VR30+1 Nieuw Buinen VR30+1
20:30 Musselkanaal VR30+1
Nieuw Buinen VR30+1
21:00 EHS’85 VR30+1
Nieuw Buinen VR30+1
			
11-6-2022
09:00 Pekelder Boys JO15-1JM
Nieuw Buinen JO15-1
			
14-6-2022
19:30 Nieuw Buinen MO17-1
Achilles 1894 MO17-1

Meer dan € 2,1 miljoen
bij elkaar gelopen

Roparun kwam ook door
o.a. Valthermond en
Buinerveen
Afgelopen maandag bestond voetbalvereniging Gieterveen zestig jaar.
Dit heuglijk feit bleef niet onopgemerkt en daarom werd er van alles
georganiseerd: twee dagen volop activiteiten op het sportpark en drie weken
geleden een jeugddag zodat er voor iedereen vertier was.
Het begon allemaal op vrijdagavond
toen een selectie van Gieterveners
tegen oud-BV Veendam speelde. Er
kwamen ongeveer driehonderdvijftig
mensen op af en de Gieterveners
deden het goed, want er werd met
maar 3-2 verloren. Veel oude namen
kwamen voorbij: Angelo Cijntje, Marnix
Kolder en René Alberts bijvoorbeeld.

Oud-penningmeester Geert Deekens
(wijzend naar de foto waar hij als actief
speler op staat): “Hoe makkelijk dat ook
gaat hoe die jongens elkaar nog kunnen
vinden. Mooi om te zien. Kijk dit ben
ik. Wanneer dit was? Ik weet het zo niet,
maar het was een prachttijd. Ik speelde
zeventien jaar bij Gieterveen waarvan
tien jaar in het eerste.”

Op zaterdag was er een reünie en een
expositie van foto’s en videobeelden met
daarna een buffet waar men lekker van
kon genieten. In de avonduren was het
swingen geblazen in de feesttent.
Eerste elftalspeler en bestuurslid Stefan
van der Veen kijkt met een tevreden
gevoel op het weekend terug. “Iedereen
heeft erg genoten en er was een mooie
opkomst bij zowel de wedstrijd, de
reünie, het buffet en de feestavond. Op
naar het volgend jubileum.” (Week in
Week uit / Gerry Grave)

Bekijk ook de fotopagina’s van de wedstrijd Gieterveen - SC Veendam All Stars op pagina 20/21!
Foto: Jan Ottens
Afgelopen weekend vond de Roparun plaats. Roparun is
een estafetteloop over 561.3 km. Zaterdag werd gestart
bij vliegbasis Twente en de finish was maandag op de
Coolsingel in Rotterdam.
In Buinerveen gingen Dennis Middeljans en Helga Gjaltema
al vroeg naar de voetbalkantine. Daar was er opvang voor
deelnemers aan de Roparun en konden 2 groepen daar o.a.
douchen en wat uitrusten. Op de foto daarentegen ziet u een
wisseling op het fietspad aan het Zuiderdiep in Valthermond.
Over Roparun
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer
van Parijs, Bremen en Almelo naar Rotterdam waarbij
mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om
op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.
Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt
overigens ook uit het motto wat al jaren is: “Leven toevoegen
aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden
toegevoegd aan het leven”.

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

a.s. vrijdag om 20.00 uur in de Koel in Borger

ZVV Borger 1 maakt zich op voor kampioenswedstrijd!
Aanstaande vrijdag kan het eerste elftal van Zaalvoetbalvereniging
Borger kampioen worden van de Hoofdklasse H. Daarvoor volstaat een
overwinning tegen nummer drie Futsal Winsum 2.
De manschappen van Harry Tiesing
en Mark Lubbers kunnen terugkijken
op een uitstekend seizoen en kunnen
dat vrijdag bekronen met de titel.
Het gehele seizoen bleek Usquert de
belangrijkste uitdager, maar vrijdag 27
mei werd de beslissende tik uitgedeeld
aan de concurrent. Thuis werden

de Groningers met 5-2 verslagen,
waardoor ZVV Borger met nog drie
wedstrijden te gaan de beste papieren
had voor de titel. Er volgde nog een 0-7
overwinning op CSVC, terwijl Usquert
afgelopen vrijdag met 8-4 onderuit
ging. Daardoor kan Borger komende
vrijdag al de genadeklap uitdelen met

nog twee wedstrijden te gaan. ZVV
Borger, dat al zeker is van promotie
naar de topklasse, wil vrijdag het seizoen
dan ook nog extra glans geven met het
kampioenschap. Het mooiste is, is als
dat gebeurt voor een bomvolle sporthal
De Koel. ZVV Borger hoopt dan ook
op massale steun van de Borgerdersupporters en verwelkomt u vrijdag
graag om 20:00 uur in sporthal De
Koel voor de kampioenswedstrijd tegen
Winsum.

Gezien tijdens Gieterveen – SC Veendam All Stars op Vrijdag 3 juni 2022

Gezien tijdens Gieterveen – SC Veendam All Stars op Vrijdag 3 juni 2022
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Gasselternijveen promoveert naar de
derde klasse
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Borger naar minimale winst tegen HS’88

Groenwitten met elf overwinningen op
rij de nacompetitie in

Het is Gasselternijveen gelukt: afgelopen maandag werd promotie naar de zondag
derde klasse bewerkstelligd; in en tegen Buinen werd met 2-1 gewonnen. Op grond
van het vertoonde spel is dat een terechte uitslag te noemen. Een knappe prestatie van
de Nieveensters, omdat sterkhouder Wessel Koomans geschorst was.
Trainer Robert Oosting stelde zichzelf weer
op, maar was niet geheel fit. Hij zou en moest
spelen en organiseerde alles heel goed vanuit
de achterhoede. Buinen werd af en toe via
de counter gevaarlijk. Na een ruim kwartier
spelen schoot Marcel Vedder de bal in eigen
doel en was de ruststand 0-1.
Na rust verdubbelden de gasten zelfs de
voorsprong door Joep Meertens. De ploeg
zat op rozen, want concurrent Schoonebeek
stond op achterstand en het leek dus helemaal
goed te komen. Een groot deel van de
driehonderdvijftig toeschouwers had de dag
van hun leven en toeterde erop los. Anderen
schreeuwden hun ploeg toe. Dat was ook
nodig, want Buinen bleef maar gaan en
kwam door Bram Komduur zelfs terug tot
1-2. Daar bleef het bij en was het dus groot
feest voor Gasselternijveen. De club is na een

afwezigheid van dertien seizoenen terug in de
derde klasse.
Buinen-Gasselternijveen 1-2
16. Marcel Vedder 0-1 (e.d.), 59. Meertens
0-2, 80. Komduur 1-2. Toeschouwers: 350.
Buinen: Schutte; Arno Huizing, Marcel
Vedder, Michiel Vedder en Wilkens;
Bodde (70. Van Hoorn), Remco Huizing,
Komduur en Sanders (60. Van Wattum);
Leeuw en Stevens (60. Wilts, 80. Sikkema).
Gasselternijveen: Koops: Kuiper (60. Joep
Salomons), Oosting, Siem Salomons en
Meems; Hatzmann, Maarten Hommes (60.
Tristan Salomons), Meertens (80. Kreuger) en
Poppinga (70. Thijmen Hommes), Sihasale en
Saman. (Week in Week uit / Gerry Grave. Foto:
Herman van Oost)

Overige voetbaluitslagen in de regio
De Treffer ‘16 		
GKC 			1-5
		
Patrick Zondag 4x
JVV 			
Buinerveen 		
3-4
Gieten 		SC Erica 		3-1
Kwiek 			
Gieterveen 		
3-7

a.s. zaterdag 11 juni

U bent weer welkom op het
Schoffeltoernooi 2022 in Borger
In 2019 leek het eenmalig. Geen Schoffeltoernooi vanwege de renovatie van onze
velden. Eerlijk is eerlijk, het was het waard. De twee jaren erna waren pijnlijker.
Corona gooide roet in het eten. Laat dat nu net de periode geweest zijn waarin de
tuinen in het dorp er het mooist bij lagen sinds mensenheugenis. Er mocht niet zo
heel veel, maar schoffelen mocht wel. Iedereen! Behalve wij…
Het schoffelen hier op de Drift lag stil. De
bekende zoemer verdween langzamerhand
onder een woud van onkruid. Het
fluitenkruid vocht zich een weg omhoog
langs de biertap. De tap, die na afloop van dit
toernooi altijd overuren draait, stond stil. De
spelers vermaakten zich met hun FUT-team
op de PlayStation. Nou, de échte fut was er
inmiddels aardig uit…
En toen was het ineens 15 februari
2022. Minister Ernst Kuipers kondigde
versoepelingen aan. Evenementen mochten
weer doorgaan. Hij bedoelde natuurlijk
vooral dat het Schoffeltoernooi na drie lange
jaren weer georganiseerd kon worden. Als
organisatoren dronken we er die avond een
glaasje op, misschien wel twee, of drie…
Nou ja, het bleef nog lang onrustig zullen
we maar zeggen. Trainers en elftalleiders
haalden ondertussen de trainingsschema’s
tevoorschijn. De piek moest begin juni
komen te liggen. Alles daarvoor werd
direct tot voorbereiding gedegradeerd. De

deelnemende teams zijn meer gebrand dan
ooit. Acht teams in de vorm van hun leven.
Dat belooft wat!

Het was afgelopen zaterdag een wedstrijd om des keizers baard tussen thuisploeg
Borger en de gasten uit Hoogezand. De groenhemden hadden zich al verzekerd van
de tweede plaats op de ranglijst en de bezoekers wisten zich al uitgeschakeld voor een
plekje in de nacompetitie. Ja, Borger kon theoretisch nog kampioen worden. Daarvoor
moest echter heel dik gewonnen worden en concurrent WVV moest op haar beurt met
grote cijfers verliezen. Daar geloofde niemand meer in. Het wonder bleef uiteindelijk
ook uit. Borger won met kleine cijfers en WVV verloor nipt. De ploeg uit Winschoten
mag zich nu door het betere doelsaldo kampioen noemen. Voor hen wacht na de
zomer de derde klasse. Borger mag op 18 juni op neutraal terrein in een alles of niets
wedstrijd tegen SVN ’69 uit Nijeveen uitmaken wie zich in het seizoen 2022-2023 ook
derde klasser mag noemen.
Door: Erwin Beukema
Elf op een rij
Soms heb je wedstrijden waar het niveau
matig is, maar de spanning veel vergoedt.
Deze zaterdag was op de Drift het
omgekeerde aan de hand. Beide teams
lieten zowel in de eerste als de tweede helft
zien heel aardig te kunnen ballen. Door
het totale gebrek aan wedstrijdspanning, in
combinatie met een heerlijk zonnetje, leek
het voor de toeschouwers echter op een
gezapig zomermiddagpotje. De thuisploeg
creëerde daarin de meeste kansen, veelal
in de omschakeling, waarin met name
middenvelder Levi v/d Span excelleerde met
enkele heerlijke steekballen. Slechts eenmaal
leidde dit tot een doelpunt. Floris Hiddink
rondde in de 13e minuut met een fraaie
stift succesvol af. Voor het overige stond de
doelman zijn mannetje, of bracht de paal tot
drie keer toe redding.
HS ’88 raakte aan de andere kant ook nog
een keer het aluminium en was daarnaast
een aantal keren gevaarlijk met venijnige
afstandsschoten. Tot scoren kwamen ze
echter niet. De 1-0 eindstand betekende de
elfde overwinning op rij voor de thuisploeg.
Deze spurt bracht de mannen van Arne
Joling op de eindrangschikking in punten
nog naast WVV, dat met 1-0 werd geklopt
door DKB. Het doelsaldo van WVV is echter
beduidend beter, waardoor de felicitaties naar
Winschoten gaan.

Afscheid Wiljan Vos
Naast voorgaande bespiegelingen viel er
kort voor rust nog een ander hoogtepunt
te noteren. Borger captain Wiljan Vos werd
onder luid applaus naar de kant gehaald. Na
zo’n tien jaar eerste elftal voetbal nam de
29-jarige Vos afscheid van het thuispubliek.
De ovatie was terecht, de waardering van
teamgenoten, technische staf en het publiek
was voelbaar.
“Een échte clubman, die nooit verzaakt
heeft en zowel binnen als buiten het veld
uitgroeide tot een voorbeeldige aanvoerder”,
zo omschreef Arne Joling zijn captain. Het
lichaam sputtert teveel tegen om er nog
een extra seizoen aan vast te plakken. Het
playoffduel om promotie tegen SVN ’69
wordt zijn laatste kunstje in het groenwit,
maar hij blijft zonder twijfel in een andere rol
betrokken bij de club.
18 juni
Op zaterdagmiddag 18 juni moet het dus
gebeuren. Eén wedstrijd. Alleen de winst
telt! Op neutraal terrein ontmoet Borger de
nummer 13 uit de derde klasse D. Inmiddels
weten we dat dit SVN ’69 is. De locatie is op
het moment van schrijven nog niet bekend.
De groenhemden hopen op veel support.
Een busreis wordt geregeld. De dresscode
is groen! Houd voor meer berichtgeving
hierover de Social Media van SV Borger in de
gaten.

Wat zijn we blij dat we weer mogen. Wat
zijn we blij dat jullie er allemaal zijn. Laat het
schoffeltoernooi een heerlijke strijd worden,
maar laten we vooral genieten! Genieten
dat we eindelijk weer mogen schoffelen. Dé
perfecte afsluiter van het seizoen is terug. Dat
we een volledig seizoen kunnen en mogen
afsluiten is al een feest op zich natuurlijk. Dit
Het Europees Kampioenschap zal zich
is echter ook nog eens de kers op de taart!
onder andere afspelen op en rond de Col
du Vam van 20 tot en met 24 september
We wensen alle teams succes op het veld,
maar bovenal ontzettend veel plezier rondom 2023.
en na afloop van de wedstrijden. Dat is
immers waar het schoffeltoernooi haar naam Bovenop de top van de VAM-berg heeft
Drentse sportgedeputeerde Henk Brink
en faam mee heeft opgebouwd en dat blijft
samen met
ook na de gedwongen rustpauze nog steeds
vertegenwoordigers van UEC - Union
waar het ons in de kern om gaat!
Européenne de Cyclisme, KNWU en
organisator Courage Events de samenwerking fietsliefhebbers en onze inwoners willen we
Met sportieve groet, de organisatoren
bekrachtigd. “Samen met alle partijen,
hier echt een wielerfeest van maken!”

Het EK Wielrennen komt officieel naar
Drenthe in 2023
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Tennispark in
Gasselternijveen weer spik
en span
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KIPPENBOUTEN
500 GRAM

1.99!

GEPANEERDE
SCHNITZELS
250 GRAM

2.49!
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5
5
5
5
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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

7,99
6,99
6,99

17.75
35.95
30.90
28.75
29.45
56.25

VOLG ONS OOK OP

FACEBOOK!
WIJ ZIJN
ONBETWIST
UW BBQSPECIALIST!
VANAF
€6.99 P.P.!

10 ROLLADESCHIJVEN 6,99
10 BACONBURGERS 6,99
10 UIBURGERS 		 6.99

3 MAGERE VARKENSROLLADES SLECHTS 18.50!

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

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

Nacompetitie voor HOC na nipte overwinning tegen CEC
Door de overwinning eindigt de ploeg
van trainer Bas Nibbelke op de tweede
plaats in de zondag derde klasse C en is
de nacompetitie bereikt. Daarin speelt
HOC komende zondag op eigen veld
tegen vermoedelijk FC Oldemarkt.

Afgelopen zaterdag waren de vele vrijwilligers weer aan
de slag om het tennispark in Gasselternijveen weer te
onderhouden.
Van 20 t/m 26 juni 2022 wordt het Koomans Makelaardij
Open 2022 gehouden op het fraaie tennispark in
Gasselternijveen. Wilt u meedoen ? Opgave kan nog
t/m 13 juni via www.toernooi.nl

Als HOC weet te winnen dan speelt
het mogelijk tegen de winnaar van
Akkrum-Muntendam. Degene die
dat wint promoveert naar de zondag
tweede klasse. “Het is nu nog niet met
zekerheid te zeggen of dat zo is, omdat
we moeten wachten tot de KNVB
alle uitslagen heeft verwerkt”, sprak
voorzitter Harold Enting van HOC.
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Westerwolde rijgt, tien
dagen tuinen en kunst
Na twee jaar gedwongen pauze vanwege de
coronapandemie, staan locatie- en tuineigenaren weer
enthousiast klaar om hun erven open te stellen voor
bezoekers! Westerwolde rijgt, het tiendaags tuin- en
kunstevenement, wordt dit jaar gehouden van 17 t/m 26
juni.

Fusieclub HOC uit Exloo en Odoorn
won afgelopen maandag de laatste
competitiewedstrijd van het seizoen met
0-1 van CEC. In Emmer-Compascuum was
het een lastig duel dat vlak voor rust door
Richard Wiggers werd beslist.

Derby in Nieuw-Buinen prooi voor Valthermond

21 tuinen om aan elkaar te rijgen!
Er zijn showtuinen, biologische natuurtuinen en (Engelse)
landschapstuinen waarbij het accent ligt op tuinaanleg;
kunstenaarstuinen waar de tuin het decor is voor de
tentoongestelde kunst en theetuinen voor een prettige pauze.
Alle deelnemende (tuin)eigenaren nodigen één of meerdere
kunstenaars uit om te komen exposeren. In alle tuinen ligt zoals
gebruikelijk een kraal klaar voor iedere bezoeker, waarmee een
origineel snoer gemaakt kan worden, als souvenir!
Naast de tuinen zetten ook een aantal Bijzondere Locaties
(BL’s) hun deuren deze tien dagen gastvrij en gratis open.
Het MOW | museum Westerwolde, met een speciaal WWR
programma, De Burcht in Wedde en Kamp de Beetse, ook
bijzondere plekken om te bezoeken.
Muziek en FAIR
Natuurlijk wordt alles nog gezelliger door vele optredens
van artiesten, van pop tot klassiek, van solo tot koor. Op
woensdag 22 juni wordt de Westerwolde rijgt FAIR gehouden,
in Smeerling, Onstwedde. Het thema is weer: groen en
kunstzinnig. Alle informatie: www.westerwolderijgt.nl

Afgelopen zondag werd de derby Nieuw-Buinen – Valthermond in de
tweede klasse L door de bezoekers met 5-1 gewonnen. Halverwege de
wedstrijd stond het al 0-3 door doelpunten van achtereenvolgens Rick
Schlimback, Yordi van der Laan en wederom Schlimback.
Aan het begin van de tweede helft
scoorde Valthermonds topscorer Milan
Drayer. Thom Bakker schoot het
kwintet Mondker treffers vol. Pascal
Felix redde de eer voor de Buunders.

Door dit resultaat eindigt Valthermond
als tweede en kan het zich gaan
opmaken voor de nacompetitie waarin
het komende zondag op eigen veld

Dalen treft. De winnaar van dat duel
speelt de finalewedstrijd tegen de
winnaar van SC Stadspark-Rolder Boys.
De winnaar daarvan speelt komend
seizoen in de eerste klasse. NieuwBuinen eindigt met drie punten als
laatste en is gedegradeerd. (Week in
Week uit / Gerry Grave. Foto: Herman van
Oost)
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Voor opmaak & grafische ondersteuning
“Ik maak mijn eigen reclame-uitingen, maar soms ben ik een beetje hulp nodig…”

“Ik ga een evenement organiseren en ben op zoek naar iemand die mij
kan helpen met de media-uitingen...”

Ik kan uw onderneming op veel
manieren ondersteunen... Hoe?

Zegt u het maar!
Jarno Radix
06 - 525 98 685

jarno@studionyx.nl

www.studionyx.nl
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Gezien tijdens de promotiewedstrijd Buinen - Gasselternijveen | Maandag 6 juni 2022
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In het dorpshuis in Exloo

Hennie Stokker-Stadman uit Exloo las
gedichten en verhalen voor

Dinsdag 7 juni 2022

Finale is op 27 augustus a.s. in Exloo

Rondje Drenthe om het Bronzen Bartje op
Pinkstermaandag van start in De Wijk

Unieke competitie voor tandems tuigpaarden ook in Schoonebeek, Norg en Exloo
Afgelopen maandag 6 juni, Tweede Pinksterdag, was het zover. Het concours
hippique ging van start in De Wijk het Rondje Drenthe om het Bronzen Bartje.
Deze unieke competitie speciaal ter promotie van meerspannen tuigpaarden wordt
georganiseerd door vijf concoursorganisaties in Drenthe (CH DE WIJK, CH EEXT,
CH Zuidenveld (SCHOONEBEEK), CH NORG en CH EXLOO) en is mogelijk
gemaakt door de Provincie Drenthe.
Dit jaar is gekozen voor de rubriek tandems
tuigpaarden, twee paarden voor elkaar. De
competitie voorziet in een behoefte want
maar liefst acht deelnemers, uit heel het land,
kwamen naar De Wijk voor het ‘Rondje
Drenthe om het Bronzen Bartje’. In lange
tijd was er niet zoveel belangstelling om een
tandem uit te brengen.

Afgelopen vrijdag konden geïnteresseerden in het dorpshuis in Exloo naar de
gedichten en verhalen van Hennie Stokker-Stadman uit Exloo luisteren. Het was
in het kader van ‘Gekleurd Grijs in Actie’ dat in juni in de gehele provincie Drenthe
plaatsvindt. Het zijn culturele activiteiten voor senioren en de middag in Exloo paste
goed in dit kader.
Er gold gratis toegang. Een aantal mensen
vond het erg interessant om een luisterend
oor te bieden. Hennie Stokker-Stadman is er
een in de categorie ‘rasechte Drent(s)en’: ze
spreekt het liefst in haar geliefde Drents en
schrijft er ook veel in. Dusdanig veel dat ze
al heel wat boeken schreef en ook actief is
bij het Huus van de Taol. Tijdens de middag
vertelde ze over wat ze allemaal op dit gebied
doet en las ze enkele gedichten en verhalen

voor. Niet heel lang, maar wél op die manier
dat het voor iedereen goed te volgen was.
De bezoekers gaven aan het een heel leuke,
interessante middag te vinden. StokkerStadman deed het graag en gaf aan dergelijke
activiteiten vaker te organiseren. Meestal bij
de Vrouwen van Nu in de avonduren. (Week
in Week uit / Gerry Grave)

Theater Hofpoort start kaartverkoop
seizoen 22-23

Wat is het Rondje Drenthe om het
Bronzen Bartje?
Het Rondje Drenthe om het Bronzen Bartje
is een speciale competitie op de concoursen
in Drenthe die nationale tuigpaardrubrieken
uitschrijven. Aangezien CH De Wijk en
CH Eext jaarlijks met elkaar de nationale
rubrieken afwisselen gaat de competitie dus
in totaal over vier wedstrijden, CH De Wijk
(6-6-2022), CH Zuidenveld (9-7-2022), CH
Norg (26-7-2022) en de finale tijdens CH
Exloo (27-8-2022).
Het heeft als doel om de verenigingen in
Drenthe (blijvend) te stimuleren om een
mooi concours te organiseren voor de
aangespannen sport, de aangespannen (top)
sport in Drenthe te promoten en bij te
dragen aan volle en mooie rubrieken en het
trekken van veel bezoekers. Tot slot wil de
organisatie met de competitie de provincie
Drenthe als (aangespannen) sport provincie
nadrukkelijk en langdurig op de nationale
kalender plaatsen.

Er is voor deze competitie heel bewust
voor meerspanrubrieken gekozen. Dit zijn
rubrieken die tot de verbeelding spreken van
Dinsdag 7 juni a.s. start de kaartverkoop voor het seizoen 2022-2023. Het aanbod
het publiek, rijders en iets extra’s meebrengen
bestaat dit seizoen uit o.a. familie, cabaret, toneel en muziek. Dit theaterseizoen zijn
op een concours aangezien het gaat om
de voorstellingen zowel in Theater Hofpoort (Kasteel 1 – Coevorden) als in De Fabriek
de kwaliteiten van het unieke Nederlandse
(Sint Jansstraat 4 – Coevorden).
KWPN tuigpaard maar daarnaast ook
om de kwaliteiten van de rijder gezien de
THEATERSERIES zijn terug
moeilijkheidsgraad.
Terug van weggeweest i.v.m. de corona-pandemie: de theaterseries bij Theater Hofpoort.
Dit seizoen hebben we er drie voor u samengesteld:
Door te stimuleren dat deze rubrieken op alle
(nationale) concoursen in Drenthe worden
Fabriekssessies (deze voorstellingen zijn in De Fabriek)
uitgeschreven dient de rubriek in de vorm
20 nov 2022 Mieke Stemerdink & Jason Bouwman (muziek) - De Jordaan Zingt
van een competitie te worden verreden.
9 dec 2022 Mira van der Lubbe (muziek) - Nog altijd nog
5 feb 2023 Tigre Blanco (muziek) - Radio Blanco
12 mrt 2023 Elke Vierveijzer (muziek)- Drift
De Uitdaging
29 okt 2022 Fringe Festival (kleinkunst) in De Fabriek
28 jan 2022 Wouter Planteijdt (muziek) - Bullhorn the Prequel in De Fabriek
24 mrt 2023 Holland Dance (dans) - Talent on the move in Theater Hofpoort
Iers/Schotse Serie
27 nov 2022 The Kilkennys (muziek) - Blowing in the wind in Theater Hofpoort
15 jan 2023 The Lasses (muziek) - Ziel van Schotland in De Fabriek
15 apr 2023 O'Dreams (muziek) - Dublin in De Fabriek
Prijzen series (geldt alleen bij bestelling van minimaal 1 kaart voor iedere voorstelling)
Fabriekssessies 4 voorstellingen voor € 70,-De Uitdaging 3 voorstellingen voor € 50,-Iers/Schots 3 voorstellingen voor € 50,-ENQUETE THEATERBELEVING
Hoe ervaart u uw bezoek aan Theater Hofpoort? Wij zijn bezig met een onderzoek naar
de theaterbeleving van u als bezoeker in Theater Hofpoort. In de enquête kunt u een
aantal vragen beantwoorden die betrekking hebben op uw bezoek, onze zichtbaarheid en
onze dienstverlening. U vind de enquete op www.theaterhofpoort.nl in de nieuwsberichten
onderaan op de pagina. Alvast hartelijk dank voor uw tijd. U helpt ons daarmee om nog beter
te worden!
ZOMERSLUITING
Theater Hofpoort is van 16 juli tot en met 29 augustus gesloten i.v.m. zomervakantie.
THEATERKASSA
De theaterkassa (Sint Jansstraat 4 in Coevorden) is op vrijdagmiddag geopend tussen 13.00
uur en 16.00 uur. Telefonisch kunt u de theaterkassa op dinsdagochtend (10.00 uur en 12.00
uur) bereiken via 0524-820382. Wilt u liever een e-mail sturen? Dat kan 24 uur per dag, 7
dagen per week via kassa@theaterhofpoort.nl.

Daarmee wordt de samenwerking tussen de
concoursen gestimuleerd en gezorgd voor
een gezamenlijke Drentse ambitie.
Wat is een tandem?
De tuigpaardensport kent een
verscheidenheid aan rubrieken: Enkelspan:
er staat één paard voor de wagen; Tweespan:
twee paarden naast elkaar; Tandem: twee
paarden voor elkaar; Klavertje Drie: drie
paarden voor de wagen (de eerste twee
staan naast elkaar direct voor de wagen,
met daarvoor het derde paard); Randem:
drie paarden voor elkaar en vierspan: twee
tweespannen voor elkaar.
Dit jaar heeft de organisatie van het ‘Rondje
Drenthe om het Bronzen Bartje’ voor de
rubriek tandems gekozen. Hierbij lopen
de tuigpaarden dus voor elkaar voor een
tweewielig rijtuig, een zeer stijlvol rijtuig dat
ook voor de damesrubrieken wordt gebruikt.
Tandem rijden is in de vorige eeuw ontstaan
uit een praktisch oogpunt en was met name
toegepast in de jachtaanspanning. Het
rijpaard werd dan voorop aangespannen
voor het koetspaard, zodat het ook kon
helpen bij het rijden van zwaar terrein. Het
achterste paard trok het gewicht van de koets,
waardoor het voorste paard fris bleef. Die
kon dan gemakkelijk uitgespannen worden
om alsnog de jacht onder het zadel door
te rijden. In de aangespannen sport gaat
het natuurlijk om de show, de houding en
beweging van de tuigpaarden. Daarbij moet
vooral het voorpaard, dat los in de strengen
voor het achterpaard loopt, zijn rol als
showpaard vervullen.
Praktische informatie:
9-7-2022: CH Zuidenveld (Schoonebeek)
(www.zuidenveld.com)
26-7-2022: CH Norg (www.
stichtingnorgermarktconcours.nl)
27-8-2022: CH Exloo (finale)
(https://www.facebook.com/CHExloo)
(alle info onder voorbehoud van wijzigingen)

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

a.s. zondag van 11.00 – 17.00 uur

Natupark Het Verlaat te Valthermond
doet mee aan de Open Dag
Naaktrecreatie!
Op zondag 12 juni is het de Nationale Open Dag voor Naaktrecreatie. Gelukkig is
het dit jaar weer mogelijk om ons terrein te bezoeken! De Open Dag Naaktrecreatie
wordt jaarlijks georganiseerd door Natuurlijk! NFN.
Succesformule
Al jaren is de Open Dag Naaktrecreatie
landelijk een groot succes. Met een jaarlijks
groeiend aantal bezoekers is dit evenement
traditiegetrouw een schot in de roos. Dit
jaar openen rond de veertig Nederlandse
blootlocaties hun deuren voor iedereen
die geïnteresseerd is in bloot ontspannen.
Natupark Het Verlaat te Valthermond is één
van de deelnemende blootlocaties. Het is
de kans om op een laagdrempelige manier
kennis te maken met naaktrecreatie.
Nieuwsgierig?
Heb jij altijd al eens een kijkje willen nemen

op een naturistenterrein? Surf dan naar
www.natuurlijknfn.nl/opendag. Je bent op
van harte welkom op zondag 12 juni van
11.00 tot 17.00 uur! Heb je vragen of wil je
in contact komen? Stuur ons een email via
info@hetverlaat.nl of bel 06-53902724. We
beantwoorden graag al je vragen.
Over Natuurlijk!
NFN Natuurlijk! NFN is een merk van
NFN Open & Bloot, dé belangenbehartiger
voor naaktrecreatie in Nederland. Al jaren
organiseren zij de landelijke Open Dag
Naaktrecreatie.
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17 tot en met 19 juni op het Evenemententerrein Firma E.P.C. organiseerde grandioos
aan de Onstwedderweg
muziekweekend in 2e Exloërmond

Vlagtwedder Landbouwbeurs, de
grootste agrarische vakbeurs &
plattelandsbeurs van Noord-Nederland

VLAGTWEDDE - Een kleine tweehonderd stands met (bijna) alles op het gebied van
landbouw en plattelandsleven. Dat is de Vlagtwedder Landbouwbeurs, de grootste
agrarische vakbeurs en plattelandsbeurs in de open lucht van Noord-Nederland. Van
17 tot en met 19 juni vinden boeren, burgers en buitenlui op het beursterrein aan de
Onstwedderweg in Vlagtwedde een breed aanbod van nieuwe en beproefde producten
en technologie. De beurs wordt op vrijdag 17 juni om 13.00 uur geopend door Tweede
Kamerlid en fractievoorzitter van BoerBurgerBeweging Caroline van der Plas.

De organisatie met v.l.n.r.: Patrick Zuur, Joran Alons, Mart Smit, Joost van Lottum, Mark Steernberg,
Henk Langenburg en Arne Jan Rozema.
De Exloërmondse Piraten Combinatie organiseerde afgelopen weekend weer een
groots muziekweekend in 2e Exloërmond. De liefhebbers van het Nederlandstalig
lied doen het al vele jaren tijdens Pinksteren. Altijd in een grote feesttent en drie
avonden lang muziek voor jong en oud. Niet alleen dorpsgenoten kwamen langs, ook
inwoners van omringende dorpen waren aanwezig en genoten van de gezelligheid en
de diverse artiesten die optraden.
Honderden mensen kwamen elke avond langs
en dus was de organisatie volop tevreden.
“Ja, een paar honderd waren er sowieso wel.
Het was goed vol en op en top gezellig”,
zei Joran Alons. Samen met de andere
organisatieleden zorgde hij ervoor dat alles
prima was geregeld. Zo was er uiteraard
voor voldoende drinken gezorgd en buiten
stond een snackwagen van Johnny & Jeichien

on Tour uit Onstwedde. “Dat is echt goed
eten. Heel veel mensen namen het er van”,
vervolgde Alons.
Elke avond was er tot diep na middernacht
feest. Op vrijdag met de CCR Revival Band,
op zaterdag Fragment Live en ’s zondags De
Paloma’s. (Week in Week uit / Gerry Grave)

Via Exloo en Odoorn

Op Landbouwbeurs Vlagtwedde is een breed aanbod van nieuwe en beproefde producten en technologie te
vinden (Foto: stichting Landbouwbeurs Vlagtwedde)
Gezelligheid staat centraal op de Vlagtwedder
Landbouwbeurs. De organisatie doet er
alles aan om bezoekers, standhouders en
vrijwilligers een prachtige beurs te bezorgen
met volop ruimte voor sociale contacten.
Er is een centrale looproute langs alle
stands. Onderweg passeren de bezoekers
het gezellige terras met heerlijk eten en
drinken van Turks restaurant de Sultan
en RJJ Catering. Deze beide Vlagtwedder
horecabedrijven verzorgen deze editie voor
het eerst gezamenlijk de beurscatering. Ook
Partycentrum Rendering uit Vlagtwedde
verkoopt er een hapje en een drankje.
Regionale plattelandsbeurs
Landbouwbeurs Vlagtwedde is een regionale
plattelandsbeurs voor het hele gezin met
stands en activiteiten voor iedereen. Zo
zijn er stands met een zeer divers aanbod:
van speelgoed tot zonweringen en van
elektronica tot kleding. Stichting BOVEM
verzorgt een show van historische tractoren
en landbouwmachines en Het Groninger
Paard is aanwezig met een driedaags
hippisch programma met paardenshows
en -demonstraties. Op zaterdag- en
zondagmiddag kunnen bezoekers genieten
van de de muzikale act Mini Mixi Band en alle
aanwezigen kunnen het beursterrein en verre
omgeving bekijken vanuit een reuzenrad.
Ook voor kinderen is er veel te doen. Er
is volop speelgelegenheid, onder meer een
bungee-trampoline op zondag, springkussen
en een hindernisbaan van maar liefst 14 meter
lang.
Agrarische vakbeurs
Bovenal is de Vlagtwedder Landbouwbeurs
een agrarische vakbeurs. Op de beurs
staan vele specialisten op het gebied
van landbouw, tuinbouw, veehouderij,
grondverzet, landbouwmechanisatie,
loonwerk, transport en overige agrarische
dienstverlening. Bezoekers genieten er van
presentaties van nieuwe landbouwmachines
en iedereen mag zelf grondverzetmachines
uitproberen. Bakker Bedrijfswagens is
aanwezig met een Tatra 8x8 zandkipper,
waarmee demo’s worden gereden en Kort
Landbouwmechanisatie presenteert de ROPA
Keiler II aardappelrooier. De Duitse specialist
in drijfmesttechnologie KUMM Technik

vestigt zich in Nederland en presenteert op
de Vlagtwedder Landbouwbeurs haar de
machines voor het eerst aan de Nederlandse
markt. Ook het Nederlandse KUMMTechnik-servicepunt Locome Vriescheloo is
van de partij. Bij de agrarische juristen van
Bout Advocaten kan iedereen terecht om
van gedachten te wisselen over juridische
zaken die de agrarische sector raken,
bijvoorbeeld politieke plannen en besluiten
inzake het stikstofdossier. Alle activiteiten,
nieuwsberichten en meldingen van sponsors
en deelnemers zijn te zien op een groot LEDscherm.
Laagdrempelig, praktisch en gezellig
De Vlagtwedder Landbouwbeurs is
laagdrempelig, praktisch en gezellig.
Bezoekers betalen alleen maar entree voor
hun bezoek. Parkeren, toiletten, kinderspelen,
demonstraties en alle overige activiteiten zijn
allemaal inbegrepen bij de entreeprijs, met
uitzondering van het reuzenrad waarvoor
een kaartje een euro kost. Dat het allemaal
lekker betaalbaar blijft, is mede te danken aan
de tomeloze en belangeloze inzet van vele
vrijwilligers en de bijdragen van alle sponsors,
waaronder hoofdsponsor Rabobank
Groninger Land en subsponsor Trippel aaa.
De Vlagtwedder Landbouwbeurs wil de
contacten versterken tussen de agrarische
sector en de overige plattelandsbewoners.
Contacten
De organisatie wil met de beurs de contacten
versterken tussen de agrarische sector en
de overige plattelandsbewoners. Ook is
de beurs bedoeld om het imago van de
agrarische sector een positieve impuls te
geven. De beeldvorming over de landbouw
en veehouderij komt de laatste jaren steeds
verder af te staan van de werkelijke situatie.
De landbouwbeurs laat ook zien met hoeveel
liefde voor dieren er wordt gewerkt, hoe
landbouw, natuur en milieu prima hand in
hand kunnen gaan en hoe doortastend de
sector al heel lang aan de slag is innovatieve
ontwikkelingen, zowel voor efficiency als op
het gebied van duurzaamheid.
Kijk voor nieuws over de beurs, uitvoerige
informatie, fotoreportages en een overzicht
van de activiteiten op
www.landbouwbeursvlagtwedde.nl

Met de bus vanuit Borger naar Hello
Festival in Emmen
Op zaterdag 11 juni vindt het Hello Festival aan de Grote Rietplas in Emmen plaats.
Speciaal voor bezoekers van dit evenement rijden extra rechtstreekse buslijnen
vanaf station Emmen, Coevorden, Klazienaveen en Borger naar de ingang van het
festivalterrein. De vertrektijden zijn beschikbaar op de website van Qbuzz www.
qbuzz.nl/gd/hello
Vanaf Borger rijdt extra lijn 859 vier ritten ’s
middags via Exloo en Odoorn naar het Hello
Festival en na afloop van het festival weer
terug. Gratis reizen voor bezoekers Hello
Festival met de speciale Hello Festivallijnen
Bezoekers van het Hello Festival reizen op
vertoon van hun entreebewijs van het Hello

Festival gratis mee met de speciale Hello
Festivallijnen 5, 844, 845 en 859. Net als
op alle andere lijnen is reizen met de OVchipkaart ook mogelijk en is met de pinpas
een buskaartje te koop bij de chauffeur. De
dienstregeling van alle (extra) bussen is te
vinden op op www.qbuzz.nl/gd/hello

Beleef het Hunzedal in volle glorie, aanmelden
kan via www.provincie.drenthe.nl/hunze

Drie informatieve wandelingen in
Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Tynaarlo
Een toekomstbestendig beekdal met nieuwe natuur en een meanderende beek waar
otters, bevers en vele vogelsoorten zich thuis voelen. Er wordt al jaren hard gewerkt
om het Hunzedal te herstellen. Wilt u met eigen ogen zien wat die veranderingen
betekenen? Op donderdag 23 juni organiseren we drie verschillende wandelingen in
drie gemeenten in het Hunzedal.
Borger-Odoorn
In de gemeente Borger-Odoorn wandelen
we door Flessenhals en Mandelanden.
Onze hydroloog en ecoloog nemen u
mee naar Mandelanden en vertellen over
de koppeling tussen wateropgaven en
natuurherstel. Daarna wandelen we door
het vorig jaar opgeleverde Flessenhals, waar
de meanderende beek goed te zien is. Wilt
u mee met deze wandeling? Meld u meteen
aan! Meld u aan voor de wandeling door
Flessenhals en Mandelanden via www.
provincie.drenthe.nl/hunze
Aa en Hunze
In de gemeente Aa en Hunze bezoeken we
Spijkerboor, Annermoeras en Boonspolder.
Vanaf de parkeerplaats in Spijkerboor
wandelen we door het Annermoerras, één
van de eerste gebieden die zijn ingericht
in het Hunzedal. Daarna kijken we hoe
particulier natuurbeheer in de Hunzevisie past
in Boonspolder en bezoeken we als we tijd
hebben nog een prachtige beverburcht. Wilt
u mee met deze wandeling? Meld u meteen
aan! Meld u aan voor de wandeling door

Spijkerboor, Annermoeras en Boonspolder
via www.provincie.drenthe.nl/hunze
Tynaarlo
In de gemeente Tynaarlo wandelen we door
Tusschenwater. Dit gebied is inmiddels
ingericht en is overstromingsmoeras
geworden. Hoe past dit in de Hunzevisie
en hoe sluit het aan op overige gebieden in
de Hunze? Verder hebben we het natuurlijk
over de prachtige flora en fauna die hier
voorkomen. Wilt u mee met deze wandeling?
Meld u meteen aan! Meld u aan voor de
wandeling door Tusschenwater via www.
provincie.drenthe.nl/hunze
Praktische informatie voor alle
wandelingen:
Datum: donderdag 23 juni 2022 Tijd: van
18.30 tot 20.30 Duur: de wandelingen zijn
ongeveer vijf kilometer lang. Na aanmelding
ontvangt u de details over de wandeling die u
gekozen heeft. Wij kijken ernaar uit om u na
jaren van coronamaatregelen weer eens echt
in het veld te ontmoeten. Hopelijk tot dan!
Groet, het Hunzeteam.
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Biebtuinfestival bij Bibliotheek Gieten op Open Tuinen Weekend in Borger-Odoorn
10 juni
en Aa en Hunze
Op vrijdag 10 juni openen wethouder Bas Luinge en Isa Voorma de Biebtuin van
Bibliotheek Gieten op feestelijke wijze. Daarna is er een speciaal festival met onder
andere muziek en theatervoorstellingen. Iedereen is van harte welkom!
Festivalprogramma
Om 16.00 uur openen wethouder Bas Luinge
en Isa Voorma van de Digital Art Factory
de Biebtuin. Daarmee start ook het festival
dat tot 19.00 uur duurt en waarbij iedereen
van harte welkom is. Op het festival is er
een optreden van singer-songwriter Lisa
Ploeger, geboren en getogen in Gieten,
zijn er voorstellingen voor de kleintjes van
Jinky’s Mikmak, kunnen kinderen geschminkt
worden en glittertattoos krijgen en staat
er een gezellige koffiebus. Verder kunnen
bezoekers deelnemen aan diverse spellen
waaronder jeu de boules. Onder het genot
van een hapje en een drankje kan iedereen de
nieuwe tuin komen ontdekken!

oud door de tuin. Wie meedoet krijgt een
creatieve prijs.
Bijzonder aan dit project is dat de bedenker,
Isa, dyslectisch is. Wanneer ze teksten
moet lezen, dansen de letters door haar
hoofd. Haar worsteling heeft ze gebruikt als
inspiratiebron.

Zaterdag 18 en zondag 19 juni is het landelijk open tuinen weekend, ook in BorgerOdoorn en Aa en Hunze zijn er diverse deelnemende tuinen te bekijken. Er is
een scala aan tuinen, van knusse stadstuinen tot grote tuinen van 2 hectare, strak
aangelegd tot meer vrijheid voor de natuur. Komt u ook bij een of meerdere tuinen
genieten van het groen en de bloemen? Tevens is er de mogelijkheid om in contact te
komen met de mensen achter de tuin voor vragen en advies.
Deelnemende tuinen in Borger-Odoorn:

huidige (en definitieve?) vorm gekregen. De
aanpassingen kwamen ook door veranderd
Roelof en Anneke Germs
gebruik en vergroting van het huis. Er
Noorderdiep 97 Nieuw-Buinen
zijn meerdere borders met bloemen in
0599 – 61 52 19
allerlei kleurcombinaties. Ook passen we
verschillende "grassen" toe. De verschillende
Samenwerking met lokale ondernemers
Verrassende tuin van 7500 m2 met bijzondere tuingedeelten worden vaak begrensd door
en scholen
vaste planten, o.a. asters en daglelies. Grote
voornamelijk beukenhagen. Daarnaast
Naast de samenwerking met DAF, werkt
natuurvijver en grote kas met diverse planten. hebben we in bepaalde gedeelten borders met
de bibliotheek ook graag samen met
Het 2 ha groot natuurgebied met een
wilde planten aangelegd. Er is ook ruimte
diverse andere partijen. Op dit moment
wandelpad is meer open geworden met veel
voor een moestuin die wordt beheerd volgens
zijn dat IVN, Roeg!, kinderopvang,
fruitbomen. Open op zondag 21 augustus.
de principes van de permacultuur. Dan niet te
scholen, de Zadenbibliotheek Gieten en de
Open met het landelijk weekend op zondag
vergeten, een vijver die druk wordt bezocht
buurtvereniging. Ook andere geïnteresseerden 19 juni.
door vogels van allerlei soorten en maten.
De Biebtuin
kunnen zich hiervoor aanmelden.
Maar we zien ook geregeld (sporen van)
De tuin is een plek waar jong en oud
De Groene Weelde, Elly Groen
ander wild, zoals o.a. patrijzen, reeën, vossen
elkaar kunnen ontmoeten, waar activiteiten
IVN heeft een enthousiaste moestuincoach
Zuiderdiep 68 Drouwenermond
en hazen. Wij heten u van harte welkom in
kunnen plaatsvinden en waar ruimte is voor
geleverd die klas 5 van OBS Gieten gaat
0599 – 61 08 64
onze tuin en natuurlijk kunnen we u wat te
ontspanning, ontdekking en beleving. In het
begeleiden bij de moestuin. Dit wordt
drinken aanbieden. Open op zaterdag 18 en
ontwerp (gemaakt door Raatjes Tuinontwerp gefinancierd vanuit het IVN project Jong
Een sfeervolle, natuurlijke tuin van 19 are
zondag 19 juni.
en uitgevoerd door Rozenveld Hoveniers)
Leren Eten. Met de Roeg!-activiteiten kunnen met diverse borders op kleur, twee vijvers,
is rekening gehouden met de wensen van de
jong en oud van alles ontdekken over de
veel hortensia's en varens. Authentieke paden, Ria en Casper Blom
buurt en is de verbinding gezocht met lokale natuur. De kinderopvanglocaties in Gieten
leuke doorkijkjes, een laantje met klimmers
Hoofdstraat 51 Buinen
partijen en samenwerkingspartners van de
denken enthousiast mee over de tuinplannen en een grote variatie aan vaste planten en
0599 – 32 31 22
bibliotheek. In de biebtuin vind je o.a. een
en zijn al volop aan het brainstormen over
struiken. Doet ook mee met het landelijk
voorleeskring, een amateur jeu de boules
activiteiten voor peuters en leerlingen van de weekend op 18 en 19 juni.
Stokoude lindebomen, een nieuwe poel,
baan, moestuinbakken, een insectenhotel en
BSO.
grassen, verse groenten in de moestuin en
uitnodigende zitplekken. Naast de functie
Manschap Loonen en van Heerden
veel bloemen in de borders en bloemenweide
van centrale ontmoetingsplek nodigt de
Via de Zadenbibliotheek Gieten kun je
Achterweg 26 Odoornerveen
vullen de 4000 m2 achter de zeventiende
tuin uit tot educatieve- en maatschappelijke
gratis zaden ‘lenen’ voor je eigen tuin. De
eeuwse boerderij. Oud en jong, open en
activiteiten.
buurtvereniging kan niet wachten om de
Heerloo in de Landouwen is een tuin van
besloten vloeien samen in de tuin. Minimale
jeu de boules baan te gaan gebruiken. Ook
± 3000m2 rondom ons huis en gelegen
controle, maximale natuur. Doet ook mee
Letterproject DAF
helpen ze in de tuin. Ook het Taalhuis is
te midden van akkers en weiden. Op
met het landelijk weekend op zondag 19 juni.
De achterburen van de bibliotheek, de Digital aangehaakt bij de tuinplannen en organiseert de achtergrond vormen de bossen van
Art Factory onderdeel van het ICO hebben
taalspelletjes en thema-activiteiten. De tuin
Staatsbosbeheer, de huizen en boerderijen
Deelnemende tuin in Aa en Hunze:
een prachtig project bedacht. Isa Voorma,
kan dienen als inspiratiebron tijdens een
van Odoornerveen en Eeserveen de skyline.
één van de Daffers, is daar de grondlegger
eerste wandeling met Taalhuis-deelnemers.
Het bijzondere is dat het hier doodstil kan
Grietje Rozenveld
van. Centraal staat het verhaal van een paars
Ten slotte realiseert de bibliotheek de tuin
zijn vanwege minimaal verkeer. Dus volop
Vaart 141 Gasselternijveen
letter-etend monster. Daarvoor hebben
zoveel mogelijk in samenwerking met
gelegenheid te genieten van stilte en te
06 23 18 23 76
deelnemers van DAF diverse objecten met
lokale partners, zoals een hovenier, een
luisteren naar vogelgezang. In de tuin zelf
Gezellige bloementuin met moestuin, een
letters gemaakt. Al deze letters zijn onderdeel houtleverancier, een timmerbedrijf en een
zijn doorkijkjes en daarnaast is er rondom
kas, fruitbomen en plukfruit. In december
van een hele leuke speurtocht voor jong en
tuinbedrijf.
uitzicht over buurmans landerijen. Daarom
2016 zijn wij hier komen wonen, er was hier
zien we vaak de prachtigste zonsondergangen niets meer dan een paardenbak. Nu is het een
(en opkomsten…) en wolkenluchten.
gevarieerde tuin met vaste en veel planten in
potten. Open met het landelijk weekend op
De tuin heeft na jaren hervorming en
18 en 19 juni.
verfijning geleidelijk steeds meer z’n

Kijkje in windmolen, informatiekramen,
springkussen, buitenterras en meer

Open dag Dierentehuis Ter Marse
Stadskanaal
Op zaterdag 11 juni a.s. organiseert
Dierentehuis Ter Marse een open dag.
Tussen 12.00 en 16.00 uur bent u van
harte welkom om een kijkje achter
de schermen te nemen. Maak kennis
met onze bewoners of bezichtig de
dierenambulance. Ook zullen er diverse
activiteiten plaatsvinden, zoals o.a. een
rommelmarkt en Rad van Fortuin.
Vrijdag 10 juni is het Dierentehuis gesloten
i.v.m. voorbereidingen. Uiteraard is de
dierenambulance wel bereikbaar. U vindt
Dierenhuis Ter Marse aan de Stelmaker 10 in
Stadskanaal. Tel. 0599 – 61 49 05 of kijk eens
op www.dierenasielstadskanaal.nl

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

Windpark Drentse Monden Oostermoer
houdt zaterdag 11 juni Open Dag
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer houdt zaterdag 11 juni een Open
Dag (11.00-16.00 uur) bij de windmolen DEE-2.3 (tussen 1e Exloërmond en Nieuw
Buinen). In een grote tent zijn diverse informatiestands ingericht. Bezoekers kunnen
onder meer in de windmolen kijken. Kinderen kunnen zich vermaken op een
springkussen, er is een foodtruck en de uitslag van de fotowedstrijd wordt bekend
gemaakt.
De Open Dag vindt plaats langs de DEE-2
lijn, nabij 1e Exloërmond. De windmolens
langs die lijn liggen langs een eigen weg
van het windpark. Op die weg geldt
eenrichtingsverkeer. Inrijden kan vanaf de
Drentse Mondenweg en uitrijden via 1e
Exloërmond.
Belangstellenden kunnen per auto of
(brom)fiets naar de eigen weg van het
windpark komen. Bij de ingang aan de
Drentse Mondenweg (afslag nabij kunstwerk
Gebroken Lijn) zorgen verkeersregelaars
voor een veilige aankomst en verwijzing naar
parkeerplekken. Vanwege werkzaamheden
van Provinciale Waterstaat aan de rotonde
in Nieuw Buinen zijn vanaf de noordzijde
omleidingsroutes ingesteld.
Pal naast windmolen DEE-2.3 ligt een
geasfalteerde kraanopstelplaats. Op die
plaats staat tijdens de open dag een tent die
plaats biedt aan diverse informatiekramen,

van Pondera Consult, Asset Management en
bouwer Nordex. Via de tent kunnen kleine
groepjes (6-8 personen) toegang krijgen tot
de benedenverdieping van de windmolen.
Een technisch deskundige geeft daar uitleg.
Het programma omvat verder onder meer:
* VR-film: via een Virtual Reality-bril kunnen
bezoekers in ruim 2 minuten een levensecht
kijkje nemen in de windmolen en vervolgens
van het uitzicht genieten
* In een speciale fotohoek kunnen
bezoekers (kinderen eerst) op de foto als
windmolenmonteur. De foto wordt na afloop
per email toegestuurd.
* Naast de tent staat een springkussen voor
de jongste jeugd
* Er is een popcorn-kraam en een foodtruck
Meer weten over de Open Dag en de route
naar de windmolen DEE-2.3: Kijk op
www.drentsemondenoostermoer.nl/opendag
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Portefeuilleverdeling Aa en Hunze
definitief bekend
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Vrijwilliger Taalhuis Aa en Hunze

Tineke Dekkers uit Gieten genomineerd
als Taalheld
De kans is groot dat Tineke Dikkers uit Gieten binnenkort
wordt uitgeroepen tot Taalheld 2022. Tineke is door Stichting
Lezen en Schrijven genomineerd als kandidaat in de categorie
Begeleider. Ze is één van de 12 kandidaten in heel Nederland.
Op maandag 20 juni reikt Prinses Laurentien in Utrecht de
Taalheldenprijzen uit aan de winnaars.

De portefeuilleverdeling van het college in Aa en Hunze is bekend. Volgens de
wethouders zijn ze tot een evenwichtige portefeuilleverdeling gekomen die het beste
recht doet aan ieders expertise.
Portefeuille
Wethouder Ivo Berghuis (Gemeentebelangen)
is nieuw en gaat zich onder andere
bezighouden met ruimtelijke ontwikkeling,
volkshuisvesting/woningbouw en
cultuurhistorie. Berghuis wordt tevens
eerste locoburgemeester. Wethouder Bas
Luinge (VVD) richt zich onder andere op
economische zaken, recreatie/toerisme,
onderwijs en sport. De ervaren wethouder
is daarnaast tweede loco. Ook wethouder
Kiena ten Brink (PvdA) is nieuw. Zij heeft
onder andere financiën, sociaal domein
en duurzaamheid in haar portefeuille.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra
behoudt zijn huidige portefeuille met
onder andere openbare orde en veiligheid,
dienstverlening en handhaving.
Samen verder aan de slag
Het college gaat de komende jaren aan de
slag met het in de praktijk brengen van het
coalitieakkoord ‘Samen verder aan de slag’.
Naast de dienstverlening naar inwoners en
bedrijven, zijn bestuur en participatie, zorg,
economie (onder andere de energietransitie)
en leefbaarheid (onder andere wonen) de
hoofdthema’s van het coalitieakkoord.

NEON DISCO party in het ATLAS Theater
Oui We, het jongerenpanel van het ATLAS Theater organiseert speciaal voor de
jongeren van 12 t/m 17jaar een te gekke NEON DISCO PARTY op zaterdag 18 juni
2022 in het ATLAS Theater.
Tijdens de NEON DISCO PARTY kunnen
de jongeren lekker swingen in de Dagblad
van het Noorden Zaal op de muziek van
een spetterende DJ, genieten van heerlijke
mocktails, chillen op o.a. zitzakken in de

Tineke Dikkers is sinds 2016 vrijwilliger
bij het Taalhuis Aa en Hunze. Ze zag als
leerkracht dat sommige werknemers van
vleesfabriek Udema moeilijk konden lezen
en schrijven. Ze wilde daar graag verandering
in brengen. Zo kwam ze uiteindelijk bij het
Taalhuis terecht.
Tineke helpt al jaren haar deelnemer Henok.
Ook zijn vrouw en zijn gezin ondersteunt
ze. Ze helpt met de taal en met andere
zaken die het leven ingewikkeld kunnen
maken. Zo keek ze samen met Henok naar

mogelijkheden voor een opleiding en helpt
ze hem met reageren op lastige brieven
van instanties. Op 20 juni worden ook in
andere categorieën Taalhelden gekozen. Dat
gebeurt door een onafhankelijke jury onder
leiding van de Drentse zanger René Karst.
Hij is ambassadeur van Stichting Lezen en
Schrijven. In de categorie Bruggenbouwer
maakt een leesbevorderings-project uit de
gemeente Noordenveld kans. Het kan dus
heel goed zijn dat het 20 juni in Utrecht een
Drents feestje wordt. (Foto: Stichting Lezen en
Schrijven)

Rolstoelfiets geschonken door ‘Stichting
vrienden van de Borgerhof ’ in Borger

kleine foyer en zelf zingen op het karaokepodium. Uiteraard is er een foodtruck
aanwezig en kan er een te gekke foto gemaakt
worden bij de photobooth. Zie atlastheater.
nl/ouiwe voor meer info en tickets.

Ook verschillende bassisscholen uit BorgerOdoorn en Aa en Hunze bezoeken het festival

BOTSS-festival maakt leerlingen
enthousiast voor techniek en technologie
Binnenkort bezoeken ruim 800 leerlingen het BOTSS-festival op het terrein van
Ubbo Emmius en Noorderpoort Beroepsonderwijs in Stadskanaal. De leerlingen uit
groep 7 en 8 van het basisonderwijs gaan daar aan de slag met allerlei technische
en technologische workshops. Bedrijven, brancheorganisaties, Ubbo Emmius en
Noorderpoort Beroepsonderwijs zullen er daar alles aan doen om de leerlingen
enthousiast te maken voor een toekomst in de techniek.
Het BOTSS-festival wordt voor het eerst
gehouden. In het verleden was er wel altijd de
BOTSS-week, waarbij leerlingen op bezoek
gingen bij technische bedrijven en activiteiten
op school uitvoerden. Dit jaar is er gekozen
voor een nieuwe vorm. Organisatoren
Peter Zwiers en Dorien Boers van Ubbo
Emmius proberen er alles aan te doen om
er een echt festival van te maken. Zo zal er
een dj aanwezig zijn in de festivaltent, is er
discoverlichting en een foodtruck. Natuurlijk
staan de workshops centraal. Zo zijn er
workshops metselen, lasersnijden, drone
vliegen, maar ook zorgtechnologie, fotografie
en een heuse escaperoom. De keuze voor de
leerlingen is enorm. Leerlingen kunnen zelf
kiezen aan welke workshops ze deelnemen.
Zeepkistenrace in samenwerking met
Future4Kids
Tijdens het BOTSS-festival wordt ook een

zeepkistenrace gehouden in samenwerking
met Future4Kids. De stichting uit
Stadskanaal, die als doel heeft om techniek te
promoten onder de jeugd, heeft het, samen
met Sterk Techniekonderwijs, mogelijk
gemaakt dat er zeepkisten gebouwd konden
worden door een aantal basisscholen. Deze
scholen zullen tijdens het festival van de
schans gaan en daarmee gaan strijden om
de prijzen voor snelste, meest behendige en
meest creatieve zeepkist.

Stichting vrienden van de Borgerhof in Borger heeft een rolstoelfiets aan de
Borgerhof geschonken. Afgelopen vrijdag werden de sleutels en de rolstoelfiets
overhandigd.
Dit was tevens ook de aftrap voor onze
"toer deur Börger". Drie weken lang gaan ze
proberen om 400 km op de rolstoelfiets, de
duo fiets en de silverfit te fietsen. Hiervoor

wordt dan personeel, vrijwilligers en familie
gevraagd om samen met de bewoner te
fietsen.

Allerlaatste Nelli Cooman Games in
Stadskanaal
De allerlaatste Nelli Cooman Games te Stadskanaal wordt op 18 juni voor de laatste
keer georganiseerd. Wij zijn heel blij dat de frame runners wederom een prominente
plek op het chronoloog hebben gekregen. Ooit waren de eerste wedstrijden voor de
frame runners (toen nog racerunners) in Stadskanaal gehouden. Op verzoek van de
atleten zelf is er deze keer ook een 800 meter gepland. Hoe mooi dat ook dat weer
mogelijk is. Dus frame runners schrijf je nog even in!

Juryleden gevraagd: Heel Nederland heeft
te maken met een tekort aan juryleden
begeleiders. Als organisator van de NCG
zullen wij ook dit jaar een beroep doen op
Het BOTSS-festival begint maandag 20 juni
ouders en begeleiders om onze toekomstige
2022 en duurt tot en met donderdag 23 juni
toppers een fijne dag te bieden. U werkt dan
2022. In totaal zullen bijna 40 groepen van
onder leiding van een zeer ervaren official
verschillende basisscholen uit de gemeenten
Borger-Odoorn, Stadskanaal, Pekela en Aa en corps die U altijd bijstaan. Meldt U zich ook
bij aankomst?? De jeugd is er heel blij mee.
Hunze het festival bezoeken. De organisatie
is er klaar voor en hoopt dat de leerlingen
Ook dit jaar weer een kans om een bronzen
allemaal vol enthousiasme kiezen voor een
"Nelli" te winnen. Dat is een waardering
toekomst in de techniek of technologie.

beeldje voor de atleet / atlete die zich
op verschillende momenten en wijze
onderscheid. Het gaat niet direct om de
prestatie. Dus wat is je totale houding binnen
de sport. maar zeker om de houding die een
sporter laat zien! Collegialiteit, sportiviteit,
omgaan met jury en collega atleten. Dus wat
is je totale houding en beleving binnen jouw
sport. Zoals altijd hebben wij een waardering
voor 1 jongen en 1 meisje. Kom dus naar
Stadskanaal en behaal de eeuwige roem als
sporter tijdens de laatste NCG 2022.
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Frits Alberts uit Valthe reikte alsnog
trofee uit aan sportman van het jaar
2021: Sven Maurits
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Extra fietsenrekken voor
voetbalvereniging GKC uit Gasselte

Golfer Sven Maurits werd onlangs
uitgeroepen sportman van Drenthe 2021,
maar kon destijds wegens ziekte niet
aanwezig zijn om zijn prijs in ontvangst
te nemen.
Met medewerking van Golf Club Havelte,
waar Sven Maurits lid is, werd aan hem op 6
juni jl. alsnog door Frits Alberts uit Valthe,
lid van de raad van commissarissen van
SportDrenthe, de trofee voor sportman van
het jaar 2021 uitgereikt.
Sven was deze 2e Pinksterdag door het
bestuur van Golf Club Havelte gevraagd
het startsein te geven voor een cross
country evenement waarvoor alle leden

waren uitgenodigd. Het evenement werd
aangegrepen om hem alsnog met de
benoeming “sportman van het jaar 2021” te
kunnen feliciteren.

Voetbalvereniging GKC uit Gasselte beschikt sinds afgelopen vrijdag over vijf nieuwe
fietsenrekken. Die dag werden ze door mensen van de vrijdagmiddagploeg geplaatst,
namelijk Wessel Nieuwenweg, Rudi Heikens en Carel Bos.
Het zijn grote fietsenrekken die ook geschikt
zijn voor elektrische fietsen. De fietsen
kunnen met behulp van een hangslot die men
aan het fietsenrek vast kan maken op slot
worden gezet. “Ideaal”, vindt voorzitter Rein
van Boven van de voetbalvereniging. “Maar er
kunnen ook ‘gewone’ fietsen staan hoor.

We kregen ze van OBS Ekkelhof in
Drouwen. Daar waren ze niet meer nodig.
Wij zijn er erg blij mee.”
Op de foto: links Wessel Nieuwenhuis
en rechts Rudi Heikens. Carel Bos was
verhinderd. (Week in Week uit / Gerry Grave)

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Verkeersonderzoeken in Aa en Hunze
De gemeente Aa en Hunze gaat dit jaar verschillende verkeerskundige onderzoeken
uitvoeren. Dat doen we door het meten van de snelheid en intensiteit van het
wegverkeer en fietsverkeer op gemeentelijke wegen en fietspaden.
Deze onderzoeken vinden plaats op locaties
waar de verkeerssituatie als onveilig wordt
ervaren, op locaties waar het wegverkeer
tot overlast leidt of op locaties waar in
het verleden meldingen zijn ontvangen
van verkeersonveiligheid. De snelheid
en intensiteit van het wegverkeer wordt
gemeten middels telslangen en DSI’s
(smileyborden). Deze apparatuur werkt op
luchtdruk (telslangen) en op radar (DSI’s).
De apparatuur is niet uitgerust met camera’s.

Er worden geen kentekens geregistreerd en
weggebruikers blijven daarom anoniem.
De verkeersonderzoeken zullen ook in de
maanden juni en juli plaatsvinden. Met de
resultaten hoopt de gemeente Aa en Hunze
beter inzicht te krijgen in de verkeerssituaties
op de gekozen locaties, om in de toekomst
beter prioriteiten te kunnen stellen en waar
nodig maatregelen te treffen.

