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Midden in de Samenleving!

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

a.s. vrijdag en zaterdag

HUBO in Borger wordt feestelijk geopend
met mooie kortingsactie
Jeroen Kornelis en Roelof Kemper namen op 1 januari 2021 de HUBO winkel in
Borger over. Na een eerste jaar vol met coronamaatregelen, bestellen en afhalen etc
hebben ze met elkaar de winkel de afgelopen maanden compleet op de kop gegooid
en opnieuw ingericht.
U kunt alles lezen in de advertentie die is geplaatst op pagina
12 van deze Week in Week uit. Ook leest u daar dat er a.s.
vrijdag demonstraties in de winkel zijn van Stanley Fatmax,
Bison en Tenco.

Daltonschool Ees viert honderdjarig
bestaan!

Pia Schuring uit Borger werkte
45 jaar in de thuiszorg en gaat
nu met pensioen
Pia was 17 toen ze 45 jaar geleden als gezinsverzorgster in
Borger en omstreken ging werken. Als gezinsverzorgster
werd ze naar gezinnen gestuurd waar moeder ziek was of
op bed lag, ze nam dan de zorg voor de kinderen en het
huishouden tijdelijk over. Op 11 juli aanstaande, precies
45 jaar na haar eerste werkdag op 11 juli 1977, gaat ze met
pensioen.
Lees verder op pagina 5.

a.s. zondag

Fair in 't Groen in Exloo
Op zondag 3 juli a.s. wordt de gezellige Fair in`t Groen
bij de familie van Diepen op Zuideinde 18 in Exloo weer
georganiseerd. De afgelopen maanden zijn we druk
geweest met het zoeken naar leuke, creatieve, verrassende
en originele deelnemers en dat is gelukt. Een mooi en
gevarieerd aanbod met o.a. planten, woondecoratie,
lekkernijen, meubeltjes, thee en vintage.
Lees verder op pagina 13.

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

Aankomend weekend viert
SV Borger haar 75-jarig bestaan
Komend weekend is het eindelijk zo ver! Met een jaar
uitstel viert voetbalvereniging SV Borger op vrijdag 1 en
zaterdag 2 juli haar 75-jarig bestaan.
Lees verder op pagina 19.

Foto: Harrie Meiringh
Wie afgelopen donderdagochtend door het dorpje Ees reed, kon gek opkijken.
De Daltonschool in Ees vierde vorige week haar honderdste verjaardag en dat is
reden om in klederdracht terug in de tijd te gaan. Alle kinderen werden verkleed
op de foto gezet. Zelfs alle juffen en de meester moesten verkleed op de foto.
Daarnaast werden er oudhollandse lessen gegeven en spelletjes gedaan.
Directeur Annet Hilgen heeft een kwart van die periode meegemaakt op de school.
‘Ik werk hier al zo’n 24 jaar. Daarvan ben ik ongeveer zeven jaar directeur nu op deze
prachtige school.’ Hilgen omschrijft de school als een kleinschalige school met focus op
de natuur, ouderbetrokkenheid en verdraagzaamheid naar elkaar.
Tijdens een jubileum wordt er teruggekeken op de afgelopen jaren, zo ook bij de
Daltonschool. Hilgen zelf weet niet veel meer van de eerste vijfenzeventig jaren, maar
wel van de laatste vierentwintig jaar. Zo is er een hele andere manier van lesgeven op
de school ontwikkeld. ‘We hebben een grote sprong gemaakt in het daltononderwijs.
We zorgen ervoor dat
kinderen erg zelfstandig
worden bij ons, maar ze
krijgen ook
keuzevrijheid en
we stimuleren het
samenwerken. Het
klassikale is weg.’
Lees verder
op pagina 20!

Gemeenteberichten Borger-Odoorn

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

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

% Afvalbrengpunt
Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond
Openingstijden
Dinsdag
13.00-16.00 uur
Woensdag 13.00-16.00 uur
Donderdag 13.00-16.00 uur
Vrijdag
13.00-16.00 uur
Zaterdag
9.00-14.00 uur

Beperk de verspreiding van het coronavirus

Oekraïne

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

Opvang vluchtelingen

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

Stand van zaken
Op verschillende plekken in onze
gemeente worden op dit moment
Oekraïners opgevangen. De opvanglocaties in Nieuw-Buinen, zorgboerderĳ
Het Kleurenpalet en de PKN kerk Het
Tussendiep, zĳn nu helemaal bezet.

%

% Gemeentehuis

%

Contact

%
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Goed bezochte bewonersavond WoonWensen Borger
Woensdagavond 15 juni 2022 organiseerde de Werkgroep WoonWensen
Borger in samenwerking met de
gemeente Borger-Odoorn en Dorpsbelangen een avond die nadrukkelijk
in het teken stond van luisteren naar de
wensen van inwoners uit Borger.
Hierbij stond de vraag centraal:
"Wat voor dorp wil Borger zijn?"
Een mooi gezamenlijk resultaat

Tijdens deze avond werd in kleine groepjes
gesproken over vier thema’s. Zo kon ieder
bij elk thema z'n zegje doen. Er is heel veel
opgeschreven en opgehaald, waaronder

ook creatieve ideeën. De komende weken
gaat de werkgroep de opbrengst uitwerken.
Enquête WoonWensen huis aan huis
en digitaal

De werkgroep heeft een enquête WoonWensen gemaakt. Deze enquête wordt de
komende week huis aan huis verspreid.
Inwoners van Borger kunnen de vragenlijst
ook digitaal invullen. Eind september of
begin oktober hopen de werkgroep en de
gemeente een volgende avond te organiseren. Tijdens die bijeenkomst wordt het
resultaat bekendgemaakt en worden de
denkrichtingen voor de toekomst geschetst.

In Exloo zijn 12 units geplaatst voor
maximaal 24 personen. Deze opvanglocatie is op 4 juli klaar. Ook gaan we
Oekraïners opvangen in Eesergroen.
We verwachten dat deze opvanglocatie op 11 juli klaar is. We weten nog
niet wanneer de eerste vluchtelingen
uit Oekraïne naar Exloo en Eesergroen
komen. Dat hangt af van de instroom
van vluchtelingen en de verdeling van
de vluchtelingen over de verschillende
gemeenten in Drenthe.
Naast deze grotere opvanglocaties gebruiken wij nog een aantal woningen in
Valthe, Valthermond en 1e Exloërmond
als opvanglocatie. Ook op vakantiepark Capfun de Fruithof verblijven een
paar Oekraïners. Zij hebben daar een
arbeidscontract. Onze gemeente kan in
totaal 115 Oekraïners opvangen.

%

Afval & oud papier
’ Deze week wordt geen oud papier
opgehaald.
’ Deze week (27 juni – 1 juli) wordt
de grijze container geleegd.
Volgende week (4 – 8 juli) wordt
de groene container geleegd.
% www.borger-odoorn.nl/afval

Wegwerkzaamheden
’ 1e Exloërmond en Valthermond:
rotondes Drentse Mondenweg |
t/m 1 juli | afgesloten, omleiding
Op www.borger-odoorn.nl/wegwerkzaamheden
vindt u actuele wegwerkzaamheden en
-afsluitingen in Borger-Odoorn, ook van
andere wegbeheerders dan de gemeente.

Vergaderingen
gemeenteraad
▶ Oriënterende raadsvergadering,
donderdag 30 juni, 19.00 uur,
gemeentehuis Exloo

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

Gaat u verhuizen binnen
de gemeente? Kijk op
www.borger-odoorn.nl/verhuizen

% www.borger-odoorn.nl

De Branden is een gebied in het
Hunzedal, tussen Drouwenerveen en
Gasselte. Het Achterste diep en het
Voorste diep komen hier samen en
stromen verder als de Hunze. Bij de
Branden wordt momenteel gewerkt
aan de herinrichting van het Hunzedal.
Graafmachines richten het gebied
in als vochtig tot nat natuurgebied.
Er ontstaat 240 ha nieuwe natuur en
ruimte voor waterberging. Daarnaast
worden er vistrappen bij de stuwen
geplaatst.
Kom kijken op vrijdagmiddag 1 juli!

Aannemer Ploegam, Royal Haskoning,
Raap, Stichting het Drentse Landschap,
gemeente Borger-Odoorn, provincie
Drenthe en Prolander nodigen u uit om het
werk ter plekke te komen bekijken.
Op vrijdagmiddag 1 juli (14.00 - 17.00 uur)
hoort u meer over de werkzaamheden, het
gebied en de verwachte ontwikkelingen. U

bent welkom bij de bouwkeet van Ploegam
aan de Moekmaatsdijk. Vanaf deze locatie
kunt u onder begeleiding het werkterrein
op gaan.
De natuurontwikkeling in het Hunzedal

De rivier de Hunze ligt in het
Hunzedal en stroomt van Valthe via
het Zuidlaardermeer richting het
Winschoterdiep. De 40 kilometer lange
rivier bestaat uit een samenhangend
beeksysteem van zo’n 3000 hectare. In de
afgelopen 25 jaar is al hard gewerkt om
natuur rond de Hunze te herstellen en
nieuwe natuur te ontwikkelen.
Daarmee worden stappen gezet om het
oorspronkelijke stroomgebied van de rivier
te herstellen. Naast natuurontwikkeling
wordt er gewerkt aan waterberging en
waterbeheersing voor de landbouw, aan
een betere waterkwaliteit en aan meer
woon- en leefplezier en recreatie.

%

▶ Besluitvormende raadsvergadering
donderdag 7 juli, 19.00 uur,
gemeentehuis Exloo

Neem een kijkje bij de werkzaamheden
in de Branden

Fit, veilig én gezellig doortrappen
met fietsclubs
In beweging blijven, genieten van
de mooie natuur en in contact
komen met gezellige andere seniore
ﬁetsliefhebbers. Klinkt dat voor u als
de perfecte combinatie? Dan is een
ﬁetsclub misschien wel iets voor u! De
komende tijd zet de Fietsersbond in
Drenthe ﬁetsclubs op. De ﬁetsclubs
zijn bedoeld om gezellig samen te
ﬁetsen en onderweg meer te leren over
veiligheid op de ﬁets.
Lijkt het u leuk om mee te doen aan een
ﬁetsclub in de gemeente Borger-Odoorn?
De ﬁetsclub begint op 22 juni om 13.30

uur en duurt tien weken. Startlocatie:
Dorpshuis Nieuw-Buinen. Aanmelden
en/of informatie via doortrappen@
ﬁetsersbond.nl.
Met een ﬁetsclub ﬁetst u geregeld een
mooie uitgezette route tussen de tien en
veertig kilometer. Onderweg is er onder
andere aandacht voor ﬁetsen in een
groep, op- en afstappen, remmen, lastige
verkeerssituaties en ﬁetsen op een e-bike.
Ook komt er iedere maand een gastspreker
langs, bijvoorbeeld een ﬁetsenmaker, of
een fysiotherapeut die tips geeft om vallen
te voorkomen. > Lees verder op pagina 4 >

Op vrijdag 24 juni bezochten burgemeester
Jan Seton en wethouder Bernard Jansen de
opvanglocaties Het Kleurenpalet en
PKN Het Tussendiep in Nieuw-Buinen.

Statushouders in Valthermond
Op 23 mei zijn de eerste statushouders
komen wonen aan de Vrijheidslaan
8-10 in Valthermond. Dit zijn
asielzoekers die in Nederland mogen
blijven. In het gebouw zijn negen 1- of
2-persoonskamers beschikbaar. Hiervan
zijn nu drie bezet. We verwachten
dat er de komende weken nog meer
statushouders komen. Voor een aantal
van hen wacht de gemeente nog op
goedkeuring van het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA). Voor hen
moet bijvoorbeeld nog een BSNnummer worden geregeld voordat
zij daadwerkelijk naar hun tijdelijke
woonplek in Valthermond kunnen
verhuizen. De statushouders blijven
uiterlijk tot 31 december van dit jaar in
Valthermond wonen.
Contact
Hebt u vragen of suggesties?
Mail dan naar:
- vluchtelingenoekraine@
borger-odoorn.nl
- statushoudersvalthermond@
borger-odoorn.nl

Lees verder op pagina 4
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Dinsdag 28 juni 2022

Vaste campinggasten gaven mooi afscheidscadeau

Enorme waardering voor familie
Oudekerk van Camping De Zeven
Heuveltjes in Ees

Foto: Harrie Meiringh
Vaste campinggasten van Camping De Zeven Heuveltjes in Ees hebben afgelopen
zaterdag een wooncheque gegeven aan de vertrekkende familie Oudekerk die de
camping na 21,5 jaar hebben verkocht. Per 1 juli wordt de camping overgedragen aan
een nieuwe eigenaar.
‘De familie Oudekerk is altijd ontzettend
goed voor ons en de overige campinggasten
geweest en daarom geven wij ze een mooi
afscheidscadeau’ aldus Dhr Warta, een
van de vaste campinggasten. Maar liefst

120 campinggasten deden mee om deze
wooncheque van Selekt Wonen ter Veen in
Borger mogelijk te maken.

Oproep voor deelname in Borger aan
Frans Drents
Op zaterdag 16 juli willen we laten zien dat we in Drenthe ook een Franse sfeer
kunnen maken op het dorpsplein in Borger.
Van 10.00 tot 18.00 uur kan iedereen
zijn talenten laten zien. Deze dag kun
je je schilderijen of andere kunstwerken
tentoonstellen. De bezoekers kiezen de
mooiste stand en die stand verdient een
mooie cadeaubon. Wil jij iets verkopen, wil je
laten zien wat jouw hobby is of gratis reclame
maken voor workshops die je geeft? Dit is
je kans. Geef je op door een mail te sturen
naar info@hunebedcity.nl. Wij zijn benieuwd

welke talenten er allemaal in onze omgeving
te ontdekken zijn.
De dag wordt afgesloten met een gezellige
avond met een exclusief Frans diner.
Hiervoor is reserveren noodzakelijk.
Zie facebook of de website. Bellen of
langskomen om te reserveren mag natuurlijk
ook. Hunebedcity, Hoofdstraat 32, Borger, tel
0599 - 85 56 84.

Eerste raadsvergadering voor Ramon
Kamps uit Valthe
Donderdag 23 juni heeft de gemeenteraad de jaarstukken 2021, de BeRap I en de
Kadernota behandeld. Dit was ook de eerste echte raadsvergadering van Ramon. Er
was gevraagd om een 5-tal speerpunten aan te leveren die gebruikt zullen worden bij
de uitwerking van het uitvoeringsprogramma van het nieuwe college.
- de uitwerking van het GVVP, en dan met
name de 30 km zones rondom scholen en de
parkeerdruk in Exloo, belangrijk
- de uitwerking van een MFA in 2e
Exloërmond,
- het binnenklimaat op de scholen
- de energietransitie en wonen staan bij
Leefbaar Borger-Odoorn hoog op de agenda.
Tijdens de behandeling van de Kadernota
is Leefbaar mede-indiener geweest van

het amendement over de verhoging van
de toeristenbelasting, de motie voor het
afkaderen van de corona-gelden, een motie
waarin wij de boerengemeenschap steunen en
hebben wij tevens een motie van Groen Links
over de energie-transitie ondersteund.
Er heerste een prettige sfeer waarbij alle
aanwezigen in de zaal ook nog met een
heerlijk ijsje zijn verwend.

Alle Oldenbeuving en
Andries Middelbos
maakten foto’s van
promotie sv Borger
Vorige week heeft Week in Week uit een uitgebreide
fotoreportage geplaatst over de promotie van sv Borger.
In alle enthousiasme is Week in Week uit vergeten te
vermelden dat Alle Oldenbeuving en Andries Middelbos
deze foto’s hebben gemaakt en natuurlijk willen wij Alle en
Andries hartelijk bedanken dat wij deze foto’s hebben mogen
plaatsen.

TE KOOP

Nieuwe aardappelen
Zuiderdiep 65 | Drouwenermond
Tel. 06 - 25 38 42 48
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Op 30 juni van 09.00-12.00 uur

Ontdek de drie- en vierwielfiets in ’t Brughuus
in Valthermond

Geef je op voor
de fietsclub!

Gratis!

Opgeven: mail naar doortrappen@fietsersbond.nl

En ontdek de mooiste fietsroutes door Drenthe
In beweging blijven, genieten van de mooie natuur en
in contact komen met andere fietsliefhebbers. Klinkt
dat voor jou als de perfecte combinatie? Doe dan mee
aan de fietsclubs van de Fietsersbond!
Samen met andere fietsers

Hebt u wel eens op een drie- of vierwielﬁets
geﬁetst? Zo’n ﬁets is ideaal voor als u niet meer
op een tweewieler durft te ﬁetsen. Bijvoorbeeld
omdat op- en afstappen lastig is of uw evenwicht
niet zo goed meer is. Een drie- of vierwielﬁets
houdt u in evenwicht vanwege de extra wielen die
de ﬁets heeft.
Wilt u weten hoe het is om op zo'n ﬁets te ﬁetsen? Kom
dan naar de gratis Ontdekdag van de Fietsersbond

op 30 juni van 09.00 tot 12.00 uur, 't Brughuus in
Valthermond. Tijdens de Ontdekdag vertellen ervaren
ﬁetsdocenten van de Fietsersbond alles wat u wilt weten
over drie- en vierwielers. Er zijn verschillende dealers
aanwezig die drie- en vierwielﬁetsen meenemen, zodat
u onder begeleiding een proefrit kan maken.
Er is geen aankoopverplichting. Ook uw eigen ﬁets
kan omgebouwd worden naar een driewielﬁets. Neem
uw eigen ﬁets mee en bekijk de mogelijkheden.

Doortrappen Drenthe
De ﬁetsclubs en de driewielﬁetsontdekdagen
zijn onderdeel van het programma Doortrappen
in Drenthe. Met dit programma stimuleren
de provincie Drenthe en de twaalf Drentse
gemeenten senioren (vaker) op de ﬁets te
stappen. Fietsen is namelijk goed voor de

gezondheid, sociale contacten en mobiliteit.
Doortrappen bestaat uit diverse leuke en leerzame
ﬁetsactiviteiten die op lokaal niveau aan senioren
worden aangeboden.
Meer weten? Kijk op
www.doortrappendrenthe.nl.

Handige tips over veilig fietsen

%

Interessante gastsprekers

Herinnering: aanmaning reinigingsheffing

Ontdek mooie fietsroutes

Elk huishouden of bedrijf in Borger-Odoorn
betaalt vier keer per jaar reinigingshefﬁng, voor
de inzameling van afval. Inwoners en bedrijven
die de hefﬁng over het 1e kwartaal van 2022
nog niet hebben betaald, hebben per post een
aanmaning ontvangen.
Hebt u nog niet betaald? Dan kunt u het bedrag
alsnog overmaken naar IBAN NL35 BNGH 0285
0405 29, onder vermelding van het aanslagnummer.

Doe een melding

Als u dit voor 2 juli 2022 doet, hoeft u de wettelijke
dwangbevelkosten van ten minste 45 euro
(afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag)
niet te betalen.
Heeft u problemen met het betalen van uw
gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met
ons sociaal team via T 0800 2009. Zij kijken met u
naar de mogelijkheden.

Boom we
in de stra

Schade aan weg, lantaarnpaal, riool of groen?
Afval niet opgehaald of last van zwerfvuil of
plaagdieren? Meld het bĳ de gemeente!
% www.borger-odoorn.nl/melding

Riolering verstopt? Kijk op www.borger-odoorn.nl/riolering

%
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 25

’ 24-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Drouwenerveen, gelegen achter Noorderstraat
32 (kadastrale sectie R 1437), het plaatsen van
een tijdelijk bijgebouw voor de duur van
twee jaar
’ 24-06-2022, Verleende omgevingsvergunning: Borger, Torenes 40, het plaatsen
van een dakkapel
’ 24-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Odoornerveen, Zuidzijde 16C, het kappen van
diverse bomen
’ 24-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Drouwenermond, Noorderblokken 3A, het uitbreiden van een
bedrijfspand
’ 24-06-2022, Verlenging beslistermijn:
2e Exloërmond, Zuiderdiep 43, het plaatsen
van een schuur met overkapping
’ 23-06-2022, Verleende omgevingsvergunning: Odoorn, gelegen aan Dennenweg
(kadastrale sectie K 492), het aanleggen van
een educatief kabouterbos

% www.borger-odoorn.nl

Evenement bij
mij om de hoek?

’ 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.

’ 22-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Exloo, Hoofdstraat 58, het demonteren van
een telecommast
’ 22-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Klijndijk, Hoofdweg, het kappen van 7 bomen
ten behoeve van de aanpassing van de
inritconstructies
’ 22-06-2022, Verkeersbesluit tot het instellen
van een gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken aan de Dwarskade 43-3
te Nieuw-Buinen
’ 22-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Valthermond, Noorderdiep 318, het kappen
van vier Berken ten behoeve van de aanleg
van een bamboehaag
’ 22-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Drouwenermond, kadastraal perceel BGR R803
(ter hoogte van de N374), het aanleggen van
een mestbassin
’ 22-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Valthermond, Splitting 26, het aanleggen van
een uitrit
’ 21-06-2022, Verleende omgevingsvergunning:

’

’

’
’

’

’

’

Nieuw-Buinen, gelegen naast Drentse Poort
13, het aanleggen van een uitrit
21-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Exloo, Valtherweg 36, het kappen van diverse
bomen in verband met de aanleg van
recreatiewoningen
21-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Westdorp, Schoonloërstraat 4, het realiseren
van zes blokhutten ten behoeve van recreatie
21-06-2022, Omgevingsvergunning
1e Exloërmond 82, 1e Exloërmond
20-06-2022, Verleende omgevingsvergunning: Exloo, Dennenlaan 3, het
verbouwen en uitbreiden van de woning
20-06-2022, Verleende omgevingsvergunning: Nieuw-Buinen, Drentse Poort 11A,
het oprichten van een opslagruimte
20-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Valthermond, Zuiderdiep 217, het realiseren
van een aanbouw
20-06-2022, Verleende omgevingsvergunning: Drouwen, Gasselterstraat 7 - 183,
het plaatsen van een pergola

Zó weet je ervan!

www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
www.overuwbuurt.overheid.nl
e-mailservice & app

’ 20-06-2022, Verleende omgevingsvergunning: 2e Exloërmond, Zuiderdiep 247,
het realiseren van een bedrijfshal
’ 20-06-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Odoorn, gelegen aan de
Borgerderweg (kadastrale sectie A 9824), het
plaatsen van een telecommunicatiemast
’ 20-06-2022, Verleende omgevingsvergunning: Borger, Julianastraat 8, het
uitbreiden van de woning door middel van
het realiseren van een dakopbouw
’ 20-06-2022, Weigering omgevingsvergunning: Valthe, Hoofdstraat 38, het
bouwen van een kapschuur/schutstal
’ 20-06-2022, Verleende omgevingsvergunning: Drouwenerveen, Noorderstraat 1,
het realiseren van een recreatie-appartement
in het voorhuis
’ 20-06-2022, Verleende omgevingsvergunning: Valthermond, Splitting 3, het
plaatsen van een woonunit voor de duur van
twee jaar en het oprichten van een woning
$
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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:
ds. M. van ‘t Hof. www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang
Westeresstraat): Meer info op:
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 3 juli 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.
Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
Mw. P. de Kruyf
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja,
Drentse Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan,
09.30 uur: ds. Katerberg.
Baptistengemeente: Meer info op
baptisten-nieuwbuinen.nl
Odoorn
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:
Gez. dienst PGE kerk.
Valthe
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. A. van Elten, Nieuw-Weerdinge.
Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:
Joahn Koerts.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. A. van Elten, Nieuw-Weerdinge.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
Ds. J.P. Mellema.
R.K. Statie Gieten, Eucharistieviering
zaterdag 25 juni, aanvang 19.00 uur
Locatie Dorpskerk Gieten. De dienst
wordt geleid door Pastor H. Garcia.
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Weekend 2/3 juli is er geen
kerkdienst in de Sint Josephkerk te
Zandberg. Woensdag 6 juli, 9.00 uur,
Eucharistieviering, voorg. pastoor
J.E.B. Deuling. Zie ook
www.heiligkruisparochie.nl/vieringen
Musselkanaal
H.Anthonius van Padua kerk
Sluisstraat 78, 9581 JD Voor
Eucharistievieringen zie
anthoniusparochiemusselkanaal.nl
Baptistengemeente Jabes.
Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal
Noord, Dienst 10.00 uur,
ds J. Foppen. Handelstraat 8 Stadskanaal. Te volgen via livestream onder
baptistenstadskanaal.
Oosterkadekerk, Op zondagochtend
3 juli om 9.30 u. door onze eigen
predikant ds. M. J. van Binnendijk. H.
A. ( Heilig Avondmaal ) Op zondagavond 3 juli om 19.00 u. ds. M. J. van
Binnendijk. H. A. ( voortzetting en
dankzegging Heilig Avondmaal ).

Pia Schuring uit Borger werkte 45 jaar in de
thuiszorg en gaat nu met pensioen
Pia was 17 toen ze 45 jaar geleden
als gezinsverzorgster in Borger
en omstreken ging werken. Als
gezinsverzorgster werd ze naar
gezinnen gestuurd waar moeder
ziek was of op bed lag, ze nam
dan de zorg voor de kinderen en
het huishouden tijdelijk over. Op
11 juli aanstaande, precies 45 jaar
na haar eerste werkdag op 11 juli
1977, gaat ze met pensioen.
“Uiteindelijk werkte ik een jaar of 15
in de gezinszorg voordat ik overstapte
naar de bejaardenzorg”, vertelt ze. “Ik
wilde graag nog meer voor mensen
kunnen betekenen maar wist niet
helemaal zeker of dit iets voor me
was maar deze baan bleek uiteindelijk
helemaal bij me te passen.” Als
bejaardenverzorgster maakte Pia echt
verschil in het dagelijkse leven van
haar klanten, ze zorgde niet alleen
voor hen maar bood ook altijd een
luisterend oor. “Ondanks het feit
dat de werkdruk de loop der jaren
steeds toenam wilde ik altijd de beste
zorg blijven geven, samen met mijn
collega’s op wie ik ook erg trots ben.
We kunnen altijd op elkaar rekenen en
dat is zo fijn!”
45 jaar werken in de thuiszorg
betekent natuurlijk hele leuke en
minder leuke herinneringen. Pia:
”Samen met je collega’s maak je van

alles mee. Zo moest ik jaren geleden
naar een nieuwe klant en toen ik het
pad op liep stond de voordeur al
voor me open. Ik liep dus door, werd
begroet door de hond des huizes en
binnen verbaasde ik me wel een beetje
over de rommel in het huis want er
leek wel een feestje geweest te zijn.
Ik zag niemand en nadat ik een aantal
keren onderaan de trap geroepen had
kwam er een meneer met een heel
slaperig gezicht naar beneden. Bleek
er inderdaad een feestje geweest te
zijn en meneer was vergeten de deur
dicht te doen. Ik stond gewoon op

het verkeerde adres!” Het werken in
de zorg, haar collega’s en haar klanten
gaat Pia vast en zeker missen als ze
op 11 juli afscheid neemt maar wat ze
zeker niet zal missen zijn de tablets en
de computers waar ze de afgelopen
jaren steeds meer mee moest gaan
werken. “Het hoort nu eenmaal bij
deze tijd en ik gebruikte het ook hoor
maar ik heb altijd geroepen dat ik
zelf geen computer wilde worden.
Zorgen voor mensen is en blijft toch
mensenwerk”, zegt ze tot besluit.
(Week in Week uit / Miranda Wolters)
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APV

“Sommige mensen houden er

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

Vandaag aflevering 6:
Het nieuwe Artikel 2:48a:
het verbod op het gebruik
van lachgas.

% www.borger-odoorn.nl

blijvend schade aan over”
De opmerkzame kijker ziet de restanten van lachgasgebruik
als leeggelopen zwarte ballonnetjes op de weg en in de
berm liggen. Lachgas is in Nederland een opkomende drugs
en niet voor niets is het rijksvoornemen om recreatief
gebruik van lachgas te verbieden door het in 2022 op
te nemen in de Opiumwet. Een aantal gemeenten heeft
vooruitlopend daarop zelf al besloten in de APV het gebruik
van lachgas te verbieden. Zo ook de gemeente BorgerOdoorn.
Artikel 2.48a komt erop neer
dat het verboden is om
lachgas (distikstofmonoxide)
te gebruiken op openbare
plaatsen in de gemeente
als dat leidt tot overlast of
hinder. Je mag er dan ook
de spullen niet voor in bezit
hebben.
Onlangs uitten neurologen
hun bezorgdheid nadat
ze patiënten zagen met
verlammingsverschijnselen
en gevoelsstoornissen.
Deze verschijnselen
kunnen blijvend zijn en
dat is een heel ingrijpende
consequentie van een
avondje gezellig stappen. Bij
Treant zien ze elke maand
wel een patiënt die als
gevolg van lachgasgebruik

in het ziekenhuis belandt.
Neuroloog Reinier van
Houwelingen: “De
belangrijkste klacht is een
doof gevoel in de benen
en armen, met daardoor
verslechtering van de
balans en het lopen. Soms
is het beeld ernstiger en
kunnen spieren zodanig
verzwakken dat men niet
meer veilig kan lopen of
autorijden, er kunnen
erectieproblemen optreden
en ook geheugenstoornissen
en psychiatrische klachten
zijn beschreven.” In een vroeg
stadium zijn deze klachten
nog vrij goed te behandelen
en zijn de kansen redelijk
goed dat er in elk geval
verbetering optreedt of zelfs
volledig herstel. Maar dit is

niet altijd zo, waarschuwt
Van Houwelingen. “Sommige
mensen houden er blijvende
schade aan over en dan
blijft er niks anders over dan
met je beperkingen leren
omgaan. Soms is het nodig
om verslavingszorg of een
psycholoog in te schakelen.”
Van Houwelingen vindt het
belangrijk dat mensen op de
hoogte zijn van de risico’s
van lachgasgebruik. “Het is
ook goed om te weten dat
sommige mensen eerder
klachten krijgen dan anderen
en dat dit niet te voorspellen
is. Het kan voorkomen dat

je na één avond gebruik van
lachgas al verschijnselen
krijgt. En dat het bij iemand
anders weer deels herstelt, is
geen garantie dat dit bij jou
ook gebeurt.”

De gemeenteraad stelt
de APV-regels vast.
Handhaving ervan valt onder
de verantwoordelijkheid van
de burgemeester. Verdere
informatie over de APV is te
vinden op:
▶ www.borger-odoorn.nl/
verordeningen
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Werkzaamheden Drentse Mondenweg
duren nog tot 15 juli
Avitec uit Nieuw-Buinen werkt in opdracht van de provincie Drenthe aan de 4
rotondes op de Drentse Mondenweg.
Het asfalt op de rotondes en de nabijgelegen oversteekplaatsen wordt vervangen en
wordt de zichtbaarheid van de rotondes vergroot. Omleidingroutes worden met borden
aangegeven.

Gemeente Borger-Odoorn sloot woning
Nieuw-Buinen na drugsvondst
De gemeente Borger-Odoorn heeft per donderdag 23 juni 2022 een woning aan de
Chrysantstraat in Nieuw-Buinen gesloten. De politie trof daar op maandag 2 mei
2022 een drugslaboratorium/hennepkwekerij aan. Burgemeester Jan Seton heeft
daarom, op basis van artikel 13b van de Opiumwet, besloten de woning voor drie
maanden te sluiten.
De sluiting past in het gemeentelijk soft- en harddrugsbeleid en het hennepconvenant
dat Borger-Odoorn heeft gesloten met buurgemeenten Emmen, Coevorden,
woningcorporaties, Enexis en de politie. Gezamenlijk zetten deze partners zich in om
hennepteelt in Zuidoost-Drenthe te voorkomen en te bestrijden en inwoners bewust te
maken van bijvoorbeeld brand- en explosiegevaar. De sluiting van drugspanden moet
drugscriminaliteit tegengaan en de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving vergroten.

Automobilist uit Borger-Odoorn
aangehouden na positieve drugstest
Afgelopen woensdag 22 juni heeft de politie rond 16.00 uur op de Hondsrugweg te
Valthe een 40 jarige automobilist uit Borger-Odoorn aangehouden.
De automobilist werd gecontroleerd op alcohol en drugs. Hij testte posltief op drugs.
Aan hem is een rijverbod opgelegd en er is proces-verbaal opgemaakt.

Politie Borger-Odoorn informeert
We zien in Zuidoost Drenthe een relatief hoog aantal diefstallen vanuit
voertuigen. Zo zijn er alleen in de maand mei al 41 aangiftes opgenomen waarbij
er goederen vanuit een voertuig zijn weggenomen.
Naast het feit dat de politie samen met haar ketelpartners hier oog voor heeft willen we
u ook enkele tips geven om te voorkomen dat u hier slachtoffer van wordt. De tips lijken
wellicht voor de hand te liggen, maar we zien te vaak dat het bij 1 van deze punten niet
goed gaat.
- Doe uw auto altijd op slot. Controleer of de auto echt op slot is.
- Laat het dashboardkastje open. Laat zien dat er niets van waarde te halen is.
- Verwijder de afdruk van uw navigatiesysteem op uw voorruit.
- Stop de aansteker terug in de houder nadat u deze heeft gebruikt voor uw smartphone
of navigatiesysteem.
- Laat u toch apparaten in de auto liggen? Schakel ze dan helemaal uit. Dieven kunnen
laptops, tablets en telefoons aan de hand van het Bluetooth-signaal detecteren.
- Parkeer als het kan op een goed verlichte plek en in het zicht van omliggende huizen.
Wordt u toch slachtoffer van een diefstal vanuit uw auto, doe dan altijd aangifte.

Politie zoekt getuigen na
bedrijfsinbraak in Borger
Tussen zondag 19 juni (18.30 uur) en maandag 20 juni (07.30 uur) heeft er een
bedrijfsinbraak plaatsgevonden aan de Eeserstraat in Borger. De politie doet
onderzoek en is op zoek naar iemand die iets gehoord of gezien heeft.
Ben jij dit? Meld je dan bij ons! Dit kan door te bellen met 0900-8844.

Activiteiten in het dorpshuis in
2e Exloërmond
De zomervakantie nadert en een aantal activiteiten zijn voor de zomer periode
gestopt. De hobbygroep gaat na maandag 11 juli even met vakantie. Het
Dorpskoor “Joy” zingt nog op de donderdagen tot en met 14 juli om 19.30 uur.
Op 28 juni is de laatste keer Samen Eten, in september starten we daar weer mee. Het is
mooi om te zien dat er nu steeds rond de 30 personen samen komen om te eten.
Op 1 juli is het weer: BINGO. Er worden weer 9 rondes gespeeld met een superronde.
De kosten zijn € 10,00, inclusief koffie en thee. De BINGO begint om 19.30 uur. Op
donderdagmorgen is iedereen van harte welkom bij Met Elkaor, de koffiemorgen in het
dorpshuis. Deze koffiemorgen zal ook in de zomerperiode zoveel mogelijk doorgaan.

Dinsdag 28 juni 2022
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Marion Maters kwam zingen bij Keramiektuinen galerie
Harwi in Eeserveen
Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957
E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Vóór corona was ze ook al eens geweest en omdat de middag vol muziek
met Marion Maters toen een succes was werd besloten om haar nog een
keer uit te nodigen. Afgelopen zondag was het zover.

“De toegang was vrij maar om zeker te
zijn van een plekje kon men reserveren.
Er waren best veel bezoekers die dat
gedaan hadden”, vertelt Trijnie Stavast,
eigenaresse van Harwi. “Men kwam
met de auto of op de fiets en het terras
zat helemaal vol.” Marion zong allerlei
bekende nummers zoals heerlijke
meezingers van Abba en de Beatles
maar ook vele andere Engelse pop- en
countrynummers. Trijnie: “Heel even
leek de regen roet in het water te gaan
gooien maar gelukkig werd het al snel
weer droog en na afloop hoorden we
alleen maar enthousiaste reacties over
de middag.” 19 juli aanstaande komt
Marion terug naar Eeserveen, dan
zal de route van de fiets4Daagse de
deelnemers aan de 40 kilometer langs
de keramiektuinen voeren. “Wij kijken
alweer uit naar haar komst en hebben er
zin in”, aldus Trijnie. (Week in Week uit /
Miranda Wolters)

Ruud Boven uit 2e Exloërmond beëdigd als
plaatsvervangend raadslid CDA Borger-Odoorn
Afgelopen donderdag is Ruud Boven aangewezen als plaatsvervangend
raadslid voor het CDA Borger-Odoorn. Daarmee is de stoelendans bij het
CDA voor nu compleet. Ruud was de nummer vier op de lijst van het CDA
Borger-Odoorn. Na de benoeming van Ankie Huijing-van Tongeren als
wethouder schoof Peter Krans door als raadslid. Daarmee kwam er voor
Ruud een plaats beschikbaar al plaatsvervangend raadslid. Ruud draait al
volop mee in het uitgebreide inwerkprogramma voor deze raadsperiode.

Klusjes man/vrouw gezocht
die klusjes wil uitvoeren
op onze boerderij in
Gasselternijveenschemond
Tel: 06 - 20 21 45 88

Nieuwe fractievoorzitter
De nieuwe fractievoorzitter van CDA
Borger-Odoorn is Margreet Wegman.
‘Met dit enthousiaste team gaat dat
helemaal goed komen’ vertelt Margreet.
‘Naast Peter en Ruud staat er nog
een team achter ons. We laten ons
goed voeden met ervaring door onze
leden. Daarnaast bezoeken we met
regelmaat bedrijven en maatschappelijke
organisaties. Onze fractiesecretaris
Peter Krans kun je altijd benaderen

om een keer bij ons aan te schuiven via
p.krans@raadborger-odoorn.nl
CDA Borger-Odoorn toert 16 juli
door de gemeente
Heeft u een vraag? Wilt u iets aan
ons voorleggen. Elke maand gaat
CDA Borger-Odoorn op toer door
de gemeente. Voor de toer van 16 juli
hebben we nog een plekje vrij. Laat
het ons weten door een mailtje naar
R.boven@raadborger-odoorn.nl

Goed bezochte braderie en vlomarkt in Exloo

In de maanden juni tot en met oktober is er één keer per maand een markt
op zondag in het toeristische hart van Exloo. Zo ook afgelopen zondag en
zoals altijd werd deze markt weer georganiseerd door Roelof en Heleen
Hofman van Huurkraam.nl
De markt wordt altijd gehouden
in het toeristische centrum van het

dorp rondom de schaapskooi en
bezoekers vinden zowel nieuwe als

gebruikte artikelen en producten op
de braderie en vlomarkt. Ook was de
kinderdraaimolen dit keer weer aanwezig
en was er ruimte voor een hapje en
een drankje. “Wat dit keer anders was
dan tijdens de voorgaande edities is
dat we een deel van de vlomarkt iets
hebben moeten verplaatsen en dat
deze standhouders daardoor nu ook
verder langs de Zuiderhoofdstraat te
vinden waren”, vertelt Heleen. “De
markt werd hierdoor wat uitgestrekter
want deze liep nu helemaal door tot
aan de Oude Kampweg. De braderie
werd als het ware omsloten door de
vlomarkt. Al met al was het weer een
geslaagde marktdag!” De volgende
markten in Exloo vinden plaats op 24
juli, 21 augustus, 11 september en 16
oktober. Noteer de data maar alvast in
uw agenda. (Miranda Wolters / Week in
Week uit)

9

Peter C. Hendriks uit 2e Exloërmond schrijft het boek
“Onder de Japanse Laars”, het verhaal van een jonge
KNIL militair
Hij had het verhaal, dat ooit met
potlood op papier gezet was door
Henk van Asten, al een aantal jaren
in zijn bezit tot hij besloot er nu
echt iets mee te gaan doen. Daarna
duurde het nog even voordat het
boek klaar was voor publicatie want
niet alleen moest het verhaal goed
verteld worden, Peter deed ook nog
flink wat research om er zeker van te
zijn dat alle details in het boek ook
zouden kloppen.
Als lid van een schietvereniging in het
midden van het land maakte Peter C.
Hendriks, tegenwoordig woonachtig in
2e Exloërmond, kennis met Henk van
Asten. Henk was een klein onopvallend
mannetje uit het Brabantse en de
mannen raakten met elkaar aan de praat
toen Henk maar mis bleef schieten
met zijn revolvertje en Peter hem wat
tips gaf. Het bleek het begin van een
goede vriendschap. “Ik vertelde Henk
op een bepaald moment over mijn werk
en het feit dat ik regelmatig voor het
personeelsblad schreef en zo kwam het
dat hij mij zijn levensverhaal in handen
drukte”, vertelt Peter. “Henk had zijn
belevenissen als jonge KNIL soldaat op
papier gezet met de gedachte om het
zelf ooit uit te gaan geven maar dat was
er nooit van gekomen. Ik nam het mee
en vervolgens bleef het ook bij mij een
aantal jaren op de plank liggen.”
Henk van Asten werd als jonge KNIL
soldaat gevangen genomen op Java om

vervolgens naar Sumatra gestuurd te
worden om daar aan de Pakan Baroe
spoorlijn te gaan werken. Het schip
waarop hij naar Sumatra vaart, de Junyo
Maru, vergaat vervolgens en Henk
is één van de weinige overlevenden.
“Henk beschrijft zijn belevenissen
nauwkeurig en geeft ons ook een
indruk over hoe de Nederlandse
regering bijvoorbeeld omging met de
hele situatie”, aldus Peter. “Het is niet
alleen een indrukwekkend verhaal maar
leest ook als een geschiedenisboek,
een geschiedenis waarover velen nog
niet heel veel weten en dat is ook
waarom ik het belangrijk vond dat het
gepubliceerd werd.”

Een ode aan Ramses Shaffy in Gieterveen

Guus Westdorp met ‘We zullen
doorgaan’
Een ode aan het leven en Ramses
Shaffy! Op geheel eigen wijze
neemt Guus Westdorp u mee in uw
herinnering.
Gedurende 15 jaar had Guus vele
intense ontmoetingen met Ramses
Shaffy. Ze kropen samen achter de
vleugel, zongen en beleefden verhalen,
huilend van het lachen en huilend om
de wereld om hen heen. Ze hadden
onmiskenbaar een klik, muzikaal en ook
de wereld van verwondering deelden de
twee rasartiesten. Kort nadat Ramses
zijn laatste reis maakte verscheen
Guus in de Nederlandse en Belgische
theaters met zijn ‘Ramses, de liederen’.
Toevalligerwijs moest het zo zijn. Nu,
jaren later, blijft het heerlijk om de
liedjes van Shaffy te vertolken.

Zaterdag 2 juli om 20:00 uur in het
kleine kerkje in Gieterveen. Kaarten
kunnen worden gereserveerd via
www.hetkleinekerkje.nl.

Peter bood het manuscript uiteindelijk
aan bij Uitgeverij Boekscout en
zij waren direct enthousiast. Het
autobiografische verhaal van Henk van
Asten zal vanaf half juli onder de titel
‘Onder de Japanse laars’ verkrijgbaar
zijn en kan worden besteld via de
website van Boekscout en is ook met
het ISBN nummer te bestellen bij de
lokale boekhandel.
Mirjam van Benthem zorgde voor de
prachtige cover van het boek dat dus
echt een mustread belooft te zijn! (Week
in Week uit / Miranda Wolters)
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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,-

Dinsdag 28 juni 2022

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN
UW AUTO!!

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

JS 0,I
PR .50
10
€

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 0,PR .25
15
€

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

IJS 9,PR .99
21
€

OPEL ASTRA Sports Tourer 1.2T
130PK Elegance 17”LM/Clima/
Navi - Juni 2020 - Blauw metallic
Stof - Benzine - Handgeschaked 27.360 km - Nieuwprijs: €31.770,-

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 .70
17
€

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

IJS 9,PR .99
33
€

IJS 0,PR .90
42
€

KIA PICANTO 1.0 CVVT ComfortPlusLine
Navigator/14”LM
Juni 2018 - Beige metallic - Stof
Benzine - Handgeschakeld
34.487 km - Nieuwprijs: €15.550,IJS 9,PR .39
12
€

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

IJS 9,PR .39
17
€

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 0,PR .40
12
€

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

IJS 0,PR .90
20
€

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

IJS 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,-

IJS 0,PR .90
20
€

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

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 .79
31
€

BMW 1-serie - 118i Automaat
High Exec. navi/leder/17”LM /
clima/camera
Juli 2020 - Zwart metallic - Leder
Benzine - Automaat - 35.515 km
Nieuwprijs: €43.220,-

IJS 0,PR .90
27
€

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

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,-

11

Dinsdag 28 juni 2022

Raad Borger-Odoorn werkt weer samen
Door: Ineke Arends
Afgelopen donderdag stond de raadsvergadering in Borger-Odoorn in het
teken van financiën. Naast de jaarstukken (hoe deden we het vorig jaar)
werd de bestuursrapportage (hoe doen we het dit jaar) en de kadernota (wat
willen we volgend jaar) besproken.

Uitslag 2e Zomerdrive
21 Juni 2022 van
Bridgeclub Borger
A-lijn
1. Anneke Tapper & Harrie de Bie 		
2. Ellen Roeper & Johannes Sijbom 		
3. Herman Scheltinga & Sjef Heeren
B-lijn
1. Trijntje Gerrits & Egbert van der Scheer
2. Marry & Geert Everts 			
3. Martje & Martin Abrahams 		

64,43%
57,97%
56,93%
65,28%
59,24%
57,03%

Bridgeclub Borger speelt elke dinsdagavond Zomerdrive in
Het Anker in Borger. Aanwezig 19.00 uur.

Boekenmarkt bij Dorpskerk
Gieten
Op woensdag 13 juli a.s. vindt bij de Dorpskerk in
Gieten een boekenmarkt plaats. De boekenmarkt is
van 10:00 – 15:00 uur. Tevens vindt verkoop van vers
gebakken heerlijke Drentse kniepertjes plaats. De
opbrengst komt ten goede aan de kerk.
De Dorpskerk is die woensdag geopend, net als diverse
andere kerken in de regio (“Kerkenpad”). In de maanden
juli en augustus is de Dorpskerk aan de Brink elke
woensdagmiddag geopend van 13:30 – 17:00 uur.
Gastvrije gidsen zijn aanwezig om uw eventuele vragen
te beantwoorden over de kerk en de gemeente. In de
kerk een kleine expositie van kerkelijke voorwerpen en
oude foto’s. Voor meer informatie kunt u mailen naar
dorpskerkgietencultureel@hotmail.nl of kijken op de website
www.kerkeningieten.nl

gebouwen. Ook laaggeletterdheid staat
hoog in de lijstjes van de politieke
partijen.

Moties en amendementen
Tijdens de vergadering
Jaarstukken
Kadernota
werden twee moties en twee
Over vorig jaar kunnen we kort zijn.
Ook over de kadernota was weinig
amendementen ingediend. Zo
We deden het financieel gesproken erg
discussie. Dit kon ook bijna niet
kwamen de coalitiepartijen met een
goed, er bleef ruim 2 miljoen euro over. omdat deze beleidsarm is. Dat wil
amendement over de verhoging
Dit overschot komt grotendeels door
zeggen dat het college geen nieuwe
van de toeristenbelasting. Dit was al
eenmalige financiering vanuit het rijk.
beleidsvoorstellen deed. Dit komt
aangekondigd in het coalitieakkoord en
Er werd flink wat geld overgemaakt om omdat de kadernota nog geschreven
vond een ruime meerderheid. GB kwam
de kosten rond corona op te vangen.
is door het vorige college. Het huidige
met een amendement waarin zij een
Omdat corona nog niet voorbij is wordt college vroeg wel aan de partijen
landbouwvisie toe wilden voegen aan de
er een speciale corona reserve ingesteld met een top vijf te komen van hun
kadernota. Dit ging de meeste partijen
waar ruim 5 ton overschot naartoe gaat. verlanglijstjes. De kadernota is namelijk te ver maar in een schorsing werd dit
De rest van het overschot wordt in de
het fundament van de begroting die het omgezet in de motie “Wij steunen
algemene reserve gestort.
college in het najaar presenteert. Die
onze boeren”. Deze motie werd mede
begroting zal niet beleidsarm zijn en het ingediend door LBO, CDA, VVD en
Bestuursrapportage
college wil graag weten wat de raad de
CU en haalde hiermee een meerderheid.
Het huidige jaar was voor de raadsleden belangrijkste onderwerpen vindt.
Ook een motie over het inzetten van
lastiger. Financieel ligt de gemeente nog
coronagelden (ingediend door PvdA,
op koers maar er ligt een grote druk op De partijen waren het met hun top vijf
GroenLinks, LBO, VVD en CDA) en
het ambtelijk apparaat door de opvang
opvallend met elkaar eens. Er zaten
een motie over waterstofgas meenemen
van vluchtelingen uit Oekraïne. Het
wel nuanceverschillen in maar ook
bij de energietransitie (ingediend door
college heeft er voor gekozen eenmalig veel overlap. Zo werden het GVVP
GroenLinks, GB, PvdA, D66 en CDA)
de doelstellingen niet te actualiseren.
(verkeersplan), de dorpsbudgetten en de haalden een ruime meerderheid.
Hiermee ging de raad morrend akkoord, ouderenadviseur door vrijwel elke partij
dit moet wel echt eenmalig zijn. Voor de genoemd. Dit zijn bestaande posten
Opvallend was dat er bij het indienen
raadsleden is het op deze manier lastiger op de begroting maar staan nu nog
van moties samenwerking werd
om het college te controleren maar ze
incidenteel ingeboekt. Dat betekent dat gezocht en gevonden door coalitie- en
hadden begrip voor de crisisorganisatie er elk jaar opnieuw geld voor gezocht
oppositiepartijen. De scherpe scheidslijn
op het gemeentehuis. De financiële
moet worden. De meeste partijen willen die in de vorige raadsvergadering
mutaties ten opzichte van de begroting dit (na evaluatie) structureel op de
nog voelbaar was lijkt nu verdwenen.
komen vooral voort uit moties en
begroting.
Afgelopen donderdag vergaderden acht
amendementen die de raad zelf heeft
partijen die allemaal het beste voor onze
vastgesteld dus daarover was geen
Ook werden veel
gemeente willen. Dat maakt het debat
discussie.
duurzaamheidsonderwerpen genoemd. misschien saaier maar is voor BorgerVan energiearmoede, energietransitie tot Odoorn waarschijnlijk beter.
het verduurzamen van de gemeentelijk

Huis Makelaardij Drenthe nieuwe shirtsponsor van
SV Borger JO9-1

Collecte MS Fonds deze
week van start

Het jongste jeugdteam van SV Borger
(JO8-1) kreeg in het afgelopen voorjaar
een nieuwe sponsor. Ze speelden
de afgelopen maanden al met Huis
Makelaardij Drenthe op de borst en
onlangs kwam het team samen met
sponsor Alex Huis op de foto. De
jongens zijn trots dat ze nu ook met een
echte sponsornaam op de shirts mogen
spelen!

Vanaf 27 juni t/m 2 juli 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.

De sponsorcommissie van SV Borger dankt
de sponsor die zich voor de komende jaren
aan succesvolle jeugdopleiding van de club
heeft verbonden.

Ook in Borger-Odoorn en Aa en Hunze komt men aan de
deur.

Contactgegevens Huis Makelaardij Drenthe:
Het Kanaal 260, 9401 CK Assen. Tel: 0592
- 31 58 59.
Mail: info@makelaardijdrenthe.nl
Website: www.makelaardijdrenthe.nl

Achterste rij v.l.n.r. Martin Leering (leider), Sem Jongbloed (trainer) en
Alex Huis (sponsor). Middelste rij v.l.n.r. Jurre Sikkens, Amin Ouazen, Daan Hulshof,
Koen Bouwknegt en Tijn Janssen. Voorste rij v.l.n.r. Mats Leering, Thim Rijnberg, Daniël
Esmaeli en Dieme Holstege.

Informatieochtend in Gasselte over Jaaropleiding
eetbare wilde planten

TE HUUR!

GARAGEBOXEN
in Exloo, Valthermond
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!
info@boxinvest.nl
www.boxinvest.nl
Tel.: 0251-218026

Biologische boerderij
“de Morene”
aardappelen,
groenten en fruit
Lemenweg 4a
Drouwen
tel. 0599-564563

Begin september start de jaaropleiding eetbare wilde planten van In Het
Wilde Weg. Verbinding met de natuur is een belangrijk aspect in deze
opleiding. Elf maanden lang duiken we in de wereld van het wildplukken.
We gaan op excursie naar verschillende natuurgebieden in Noord
Nederland, wildplukken en koken op het kampvuur met wilde planten
en paddenstoelen. Ook de geneeskrachtige werking van planten en
paddenstoelen wordt behandeld. De jaaropleiding bestaat uit praktijkdagen
en theorielessen. De theorieles wordt gegeven in Drenthe in de omgeving
van Gasselte, daarnaast is het mogelijk om deze online te volgen zodat de
opleiding voor mensen uit het hele land toegankelijk is.
Steeds meer mensen in Nederland
tonen belangstelling voor een gezonde
leefstijl waar voeding en beweging
belangrijke onderdelen van zijn. Leah
en Tim zien steeds meer interesse
ontstaan voor wildplukken en de
gezonde stoffen die planten bevatten.
Tijdens de jaaropleiding opleiding wordt
veel aandacht besteed aan het plukken
met respect voor de natuur. Leah

adviseert de cursisten om wilde planten
in hun eigen tuin te laten groeien en zo
te zorgen voor meer biodiversiteit. Hier
profiteer je niet alleen zelf van maar
ook de bijen en andere insecten.
Om een indruk te krijgen van
de jaaropleiding en om elkaar te
leren kennen, organiseren wij een
vrijblijvende informatieochtend

in de buurt van Gasselte. Tim en
Leah vertellen wat je allemaal kunt
verwachten tijdens de opleiding. Verder
is er tijd om elkaar te ontmoeten
en te genieten van een hapje en een
drankje met eetbare wilde planten.
Heb je belangstelling voor eetbare
wilde planten en wil je deze in de
verschillende jaargetijden leren
herkennen meld je dan aan voor deze
informatieochtend.
Datum: zaterdag 2 juli 11.00 tot circa
13.00 uur. Locatie: buiten bij een
kampvuur in de omgeving van Gasselte,
exacte locatie volgt na aanmelding.
Vooraf opgeven bij Leah Groeneweg,
info@inhetwildeweg.nl of via 06 – 14
13 67 34.
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Ivm zomervakantie is
Huisartsenpraktijk van Veldhuizen
gesloten van: maandag 11 juli t/m vrijdag 29 juli
Voor spoedeisende gevallen wordt er als volgt waargenomen:
11 juli t/m 15 juli dr Leeuwerik
(0599 236 036)
18 juli t/m 22 juli dr van Hilst
(0599 238 138)
25 juli t/m 29 juli dr Leeuwerik
(0599 236 036)
Maak uw afspraak bij ons voor klachten die al
langer bestaan en wilt u voordien denken aan uw
herhaalmedicatie? Alvast dank.

God heeft ons geen kalme reis beloofd,
maar wel een behouden Aankomst!
Na een afnemende gezondheid
is van ons heengegaan mijn lieve vrouw,
onze moeder en oma

Sietska
Blok - Haandrikman
✯ 13 april 1939

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

a.s. zondag

Fair in 't Groen in Exloo
Op zondag 3 juli a.s.
wordt de gezellige
Fair in`t Groen
bij de familie van
Diepen op Zuideinde
18 in Exloo weer
georganiseerd. De
afgelopen maanden
zijn we druk geweest
met het zoeken naar
leuke, creatieve,
verrassende en
originele deelnemers
en dat is gelukt.
Een mooi en
gevarieerd aanbod
met o.a. planten,
woondecoratie,
lekkernijen,
meubeltjes, thee en
vintage.
Wandelend door de tuin kunt u genieten van al het moois en
lekkers. Er zijn diverse gezellige plekjes om even te zitten en te
genieten van de borders met bloemen en planten. De entree is
gratis. De fair wordt gehouden van 10.30 tot 17.00 uur. Jullie
zijn van harte welkom!

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar
redactie@weekinweekuit.com
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† 18 juni 2022

Als ik zo geworden ben
dat ik niemand meer herken
en jouw naam niet meer weet
pak dan mijn hand heel even beet
en zeg me zo gedag
en laat me voelen dat je me mag.
Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.
Heel verdrietig moeten wij afscheid nemen van
mijn lieve vrouw, onze moeder, oma en overgroot-oma

Johanna Jalving - Smid
Jannie

Eerder gehuwd geweest met Albert Blok †
Toon
Kinderen en kleinkinderen
De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Brink 1, 9534 PB Westdorp

Echtgenote van Rieks Jalving
Valthermond,
* 7 november 1934

68 jaar

Emmen,
† 24 juni 2022

Rieks
Roelof en Cathy
Henk en Betsy
Tinus en José
Klein- en achterkleinkinderen

Dankbaar voor de tijd die wij samen hebben
mogen doorbrengen. Verbijsterd door de snelheid
waarmee het leven door de dood werd ingehaald,
hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten
nemen van mijn lieve man, onze vader en opa

Harmans Sanders
~
Odoorn
* 1 oktober 1946

Mans ~

Nieuw Buinen
† 23 juni 2022

Annechien Sanders-Kamst
Lucas en Petra
Nikki
Britt
Floralaan 43, 9521 CS Nieuw Buinen
De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.
Correspondentieadres:
Familie Jalving,
p/a Westerdiep 123, 9521 KL Nieuw-Buinen
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Iets te vieren? Maak het extra feestelijk met
slingers en ballonnen van Slingerwinkel.nl
Door Miranda Wolters
“Mijlpalen zijn er om slingers aan op te hangen”, aldus Peter en Kerstin Buscop van Slingerwinkel.nl. In 2008 begonnen ze daarom al met
het maken en verkopen van naamslingers en langzamerhand breidde
het assortiment zich uit. In 2009 ging de webshop onder de naam
Slingerwinkel.nl online en vind je er alles om iedere gelegenheid
extra feestelijk aan te kleden.
“We wonen nu
sinds 3 jaar in
Emmer-Compascuum”, vertelt
Kerstin. “Oorspronkelijk komen we uit
Den Helder en dat
is ook waar we begonnen met Slinger- winkel.nl.
Omdat we heel graag wat ruimer
wilden gaan wonen besloten we
naar hier te verhuizen, een besluit
waar we geen spijt van hebben
gekregen want de gemoedelijkheid en de vriendelijkheid van de
mensen hier vinden we erg fijn.”
Wie de webshop bezoekt komt er
al snel achter dat er voor werkelijk iedere mijlpaal of gelegenheid
wel feestelijke versiering verkrijgbaar is. Zo was er de laatste
weken bijvoorbeeld best veel
vraag naar versiering in het thema
‘geslaagd’ vanwege de afgeronde
eindexamens en omdat er tijdens
deze mooie maanden ook veel
huwelijken plaatsvinden geldt dat

ook voor dit thema.
Behalve slingers
zijn er voor al die
verschillende
gelegenheden
ook ballonnen in
allerlei kleuren,
formaten en vormen
verkrijgbaar en is het ook mogelijk
complete bogen of pilaren van
deze ballonnen te laten maken.
En wil je een bijzonder cadeau
geven? Dan is een ‘boeket’ van
ballonnen een leuk idee, of wat
dacht je van een cadeaubon of
ander klein cadeautje in een
cadeauballon?
“Wat ons wel bijzonder maakt is
dat we de ballonnen uit onze ballonnen bar ook gewoon per stuk
verkopen”, vertelt Kerstin. “En
ondanks het feit dat we het gebruik van plastic in onze branche
niet helemaal kunnen voorkomen
vinden we het belangrijk dat we
er verstandig en zo duurzaam mogelijk mee omgaan. Daarom zullen

we verpakkingsmateriaal waarin
wij de artikelen aangeleverd krijgen zoveel mogelijk hergebruiken
bij de verzending van bestellingen en zijn onze latexballonnen
100% biologisch afbreekbaar.”
Redelijk nieuw in het assortiment
én erg handig zijn de slingerklemmen waarmee je slingers in een
handomdraai, zonder gedoe, op
kunt hangen. Je klemt ze eenvoudig in iedere hoek van de te versieren ruimte, haalt de draad van
de slinger erdoor en klaar ben je!
Slingerklemmen zijn in verschillende kleuren in sets van 4 stuks
verkrijgbaar.
Nieuwsgierig geworden naar
het aanbod van Slingerwinkel.
nl? Breng dan een bezoek aan de
webshop! Bestellen kan natuurlijk
gewoon online maar langskomen
mag ook, de winkel is iedere dag
van 10.00 uur tot 13.00 uur geopend. Langskomen op een ander
moment mag ook maar dan is het
handig om een afspraak te maken
zodat je niet voor een dichte deur
komt te staan.
Slingerwinkel.nl
Oosterdiep WZ 29
Emmer-Compascuum
Telefoon: 0591 - 33 00 42
E-mail: info@slingerwinkel.nl
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Op vrijdag 1 juli is om 14.30 uur een boekpresentatie Moeflons Feestband met Hans Boels uit
van Knooien in ’t duuster voor de bevolking van
Odoornerveen naar de Zwarte Cross
Gasselternijveen e.o. in de protestantse kerk
Een bucketlist-dingetje, zo noemen de 4 bandleden van feestband de Moeflons de

Andries Middelbos uit Gasselternijveen,
van krantenbezorger naar schrijver

uitnodiging van de Zwart Cross om te komen spelen in de Tiroler-tent op 14 juli as.
De band die bestaat uit Erwin van Rijnberk, Dennis van Rijnberk, Koen Straathof en
Hans Boels hebben Odoornerveen als thuisbasis en zijn ieder weekend op pad door
Nederland om feesttenten, festivals, bruiloften, kroegen en andere evenementen op te
luisteren met een heel breed cover-repertoire.
Daarnaast komen, in de periode vanaf
september tot en met november, de
lederhosen uit de kast en speelt de band
regelmatig als de Lustigen Moeflons
Musikanten op menig oktober-fest. Enkele
jaren geleden is dit idee ontstaan door de
sterke toename van oktoberfesten in het land.
Voorzichtig werd begonnen het repertoire
eigen te maken resulterende in een avond
vol hits en meezingers. Na enkele jaren bleek taart een uitnodiging op de Zwarte Cross in
dit concept succesvol met als kers op de
Lichtenvoorde.

Vrijdag 1 juli a.s.

Gezellige bingo in het MFA-gebouw de
Noorderbreedte in Nieuw-Buinen
Op vrijdag 1 juli organiseert Stichting Lucky Joe weer een gezellige bingoavond in
De Noorderbreedte in Nieuw-Buinen. De bingo begint om 19.30 uur en de zaal gaat
open om 19.00 uur. Als er bingo valt dan mag de winnaar zelf een prijs kiezen van de
aangewezen tafel.
Andries Middelbos uit Gasselternijveen heeft zijn eerste boek af. In Knooien in ’t
duuster beschrijft hij zijn belevenissen in de vroege morgen als hij de kranten in de
bus doet.
In het Huus van de Taol in Beilen waren
onlangs zo’n veertig man bij de presentatie
van het eerste boek van Andries Middelbos
uit Gasselternijveen. De schrijver gaf het
eerste exemplaar van zijn boek Knooien in ’t
duuster aan zijn vrouw Dinie. In 37 verhalen
laat Middelbos zien wat een dagbladbezorger
zoal beleeft in de vroege uurtjes van de dag.

omslag voor Knooien in ’t duuster zou
maken. En zo is het ook gegaan. Het mooie
was, dat de schrijver en de schilder elkaar bij
de presentatie voor het eerst de hand hebben
geschud. Andries Middelbos de schilder heeft
ook schilderijen meegenomen en die zijn
vanaf nu te bekijken in de zalen van het Huus
van de Taol, Raadhuisplein 1 in Beilen.

Bij de presentatie was nog een Andries
Middelbos. Uitgeverij Het Drentse Boek
vond het een mooi idee als Andries
Middelbos, de schilder uit Hoogeveen, de

Het boek is voor € 14,95 te koop in de
boekhandel en de webwinkel van het Huus
van de Taol: huusvandetaol.nl/product/
knooien-in-t-duuster-andries-middelbos

Basisschool Sws Oostermoer in
Gieterveen mocht het Drents
Verkeersveiligheidslabel in ontvangst
nemen

Er is altijd voldoende keuze aan prijzen
zoals: Leuke Deco artikelen, huishoudelijke
artikelen, Rituals producten, pakketten met
boodschappen, koffie, schoonmaak of
verzorging.

Aanmelden niet verplicht maar wel handig
Voor vragen kun je altijd bellen of mailen
naar info@luckyjoe.nl / 0599-616701. Wij
hopen u vrijdag 1 juli te mogen begroeten op
de bingo in Nieuw-Buinen.

Avitec neemt unieke elektrische kraan in
ontvangst

Omdat het verkeer de laatste jaren alleen
maar drukker en gevaarlijker geworden
is voor kinderen die eraan deelnemen
is en blijft verkeerseducatie op school
ontzettend belangrijk. Basisschool
Sws Oostermoer in Gieterveen
deed mee aan het project Drents
Verkeersveiligheidslabel en mocht het
daarbij behorende kwaliteitskeurmerk
afgelopen donderdag in ontvangst
nemen.
“Als school deden we voordat we
met het project begonnen al veel aan
verkeersonderwijs omdat we dat altijd al
belangrijk vonden en het was daardoor
eigenlijk vanzelfsprekend dat we ook voor
het keurmerk zouden gaan’, vertelt Annemie
Pathuis, directeur van de school. Om voor
het Drents Verkeersveiligheidslabel in
aanmerking te komen moest de school aan
een aantal criteria voldoen. Zo werd er een
verkeersouder aangesteld die onder andere
gevaarlijke verkeerssituaties rond de school
signaleert en naar de school terugkoppelt
zodat er samen contact opgenomen kan
worden met de gemeente. Ook helpt de
verkeersouder bij de fietscontroles op school
en ondersteunt hij of zij de leerkrachten
in het verkeersonderwijs. “Wat we in dat
verkeersonderwijs ook heel belangrijk vinden
is dat kinderen zich bewust worden van hun
rol in het verkeer, zo leren we ze bijvoorbeeld
hoe ze zich horen te gedragen als ze in een

groep naar of van school fietsen”, aldus
Annemie.
Wethouder Ivo Berghuis en zebra Seef,
mascotte van het Drents Veiligheidslabel,
waren donderdagmorgen speciaal voor de
feestelijke uitreiking van het keurmerk naar
Gieterveen gekomen en Seef vertelde de
kinderen nog een mooi verhaal over veiligheid
in het verkeer. Annemie: “We hebben een
mooi en kleurrijk bordje in ontvangst mogen
nemen waar wij niet alleen als team trots
op zijn maar waar de kinderen ook heel blij
mee zijn!” Met de verkeerseducatie zit het op
basisschool Sws Oostermoer dus helemaal
goed. (Week in Week uit / Miranda Wolters)

Afgelopen vrijdagochtend werd de nieuwe volledig elektrisch rupskraan de Limach
E140.1 afgeleverd bij Avitec in Nieuw-Buinen. Wethouder Hartsuiker van gemeente
Borger-Odoorn en Goitzen Veenstra van Koninklijke Bouwend Nederland waren
aanwezig om de kraan symbolisch te verwelkomen. De rupskraan dat volledig op
maat werd geproduceerd bevat unieke aspecten.
De 14 tons rupskraan kan een volledige
werkdag kan draaien op accu’s. Daarbij
kan de machine, als eerste in Nederland,
door het gepatenteerde geïntrigeerde
accuwisselsysteem, zelf zijn accu’s wisselen.
Hierdoor is er geen ander materieel nodig
om deze accu’s te wisselen, wat bij de meeste
andere machines wel het geval is. Niet eerder
was er een kraan in deze categorie met deze
mogelijkheden.
Doordat de accu’s demontabel en mobiel
zijn, kunnen deze bijvoorbeeld aan het
einde van de werkdag worden meegenomen.

De machine zelf kan op het projectterrein
blijven, wat het transport van de rupskraan
overbodig maakt.
Een ander bijzonder element van het
accuwisselsysteem, is dat er gewerkt en
tegelijkertijd geladen kan worden. De
machine zou hiermee gevoed kunnen
worden middels zonnepanelen, waarbij de
geproduceerde stroom de accu’s kan opladen.
Dit biedt mogelijkheden in de energietransitie
door zelfvoorzienend met groene stroom
te werken. Een innovatief systeem, voor de
toekomst gemaakt!
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HPW International in Musselkanaal is specialist op
het gebied van steigers, ladders en trappen
Door Miranda Wolters
Of je nu een huisvrouw bent die graag haar ramen wast of een schilder die dagelijks op
een ladder of steiger staat om zijn werk uit te voeren maakt niet uit, in beide gevallen
wil je gebruik kunnen maken van een robuuste maar vooral stevige trap, ladder of
steiger. HPW International in Musselkanaal is gespecialiseerd in het leveren van die
klimmaterialen, gemak en veiligheid staat bij het bedrijf hoog in het vaandel.
Christian Westers uit Musselkanaal werkte
tot het coronavirus uitbrak in een branche
waarin het coronavirus hard aankwam,
vanwege gebrek aan werk werd hij tijdens
de crisis naar huis gestuurd en moest dus
uit gaan kijken naar andere inkomsten. “In
mijn zoektocht op het internet raakte ik
op een bepaald moment in contact met
Alumexx, de leverancier met wie ik nu
samenwerk. Ik besloot persoonlijk kennis
te gaan maken en kreeg na afloop van die
kennismaking een keukentrap van hen mee
om eens uit te proberen. Thuis probeerde
ik de trap niet alleen zelf uit maar liet
deze ook aan anderen zien en zo raakte ik
enthousiast over het idee om de producten

van Alumexx te gaan verkopen.” Ondanks
het feit dat de branche voor Christian
helemaal nieuw was pakte het besluit om
met deze leverancier in zee te gaan erg
positief uit.
“Al snel verkocht ik mijn eerste trap”,
vertelt hij. “Die eerste trap was de
keukentrap, robuust maar toch licht en erg
gemakkelijk te verplaatsen. Eigenschappen
waarmee deze trap zich duidelijk
onderscheidt van andere keukentrappen.”
Alle steigers, ladders en trappen die
Christian met HPW International verkoopt
zijn gemaakt van duurzaam aluminium,
worden in Nederland geproduceerd en

staan garant voor jarenlang werkplezier.
Ze voldoen vanzelfsprekend ook aan alle
veiligheidseisen die er aan klimmaterialen
gesteld worden en dat maakt dat er
al veel vakmensen zoals schilders en
bouwvakkers en zelfs autobedrijven
gebruik maken van Alumexx producten.
Door zijn aanwezigheid op de weekmarkten

in Ter Apel en Vlagtwedde bouwde HPW
International al snel naamsbekendheid in
de regio op en verder werden de producten
vooral via Marktplaats en Facebook onder
de aandacht gebracht. “Ik begon met nul
voorraad en heb inmiddels juist heel veel
voorraad in het magazijn in Stadskanaal”,
aldus Christian. “Er is nog geen fysieke
showroom maar als men graag iets met
eigen ogen wil zien dan kan dat op afspraak
natuurlijk altijd. Voor de verkoop hebben
we een duidelijke en overzichtelijke
webshop gebouwd en we bezorgen door
heel Nederland.”
Ben je nieuwsgierig geworden naar wat
HPW International je te bieden heeft?
Neem contact op met Christian via telefoon
of e-mail.
www.hpwinternational.nl
info@hpwinternational.nl
Tel: +31 (0)599 – 852917
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Bezoekers genoten van de borders, wilde bloemen en
meer tijdens de open tuin bij Poppy’s Garden in Buinen
Al toen ze in Buinen kwamen
wonen begonnen Jaap en Eefje
Lensen met de aanleg van hun
ecologische tuin. In de 5.000m2
grote tuin vindt u niet alleen
prachtige borders, fruitbomen
en wilde bloemen maar u kunt er
ook verschillende vogelsoorten
en insecten tegenkomen.

G.V. Weerdinge bedankt Bakker Joost Odoorn en Spar Pater Exloo
voor het sponsoren van het Brood en de Boodschappen tijdens het
turnkamp afgelopen weekend op 17 en 18 juni. Ook willen we de
camping 't Vlintenholt bedanken, voor de standplaats. De meiden
én de (assistent)trainsters hebben genoten.
©Foto en Tekst Dianne de Rijk-Nieborg

Allemaal dankzij het feit dat er in
de tuin een mooi samenspel tussen
de natuur en mens is ontstaan.
Afgelopen zaterdag hielden Jaap
en Eefje weer open tuin en was
iedereen van harte welkom om van
al het moois te genieten dat er in
de tuin te vinden is. Ook werd er
stilgestaan bij het 25-jarig bestaan
van ‘de Klaproos’, de praktijk van
Jaap waarin hij mensen persoonlijke
begeleiding biedt wanneer ze om
de één of andere reden vastlopen

Foto: Harrie Meiringh
in het leven. Ook was er een
pottenbakster aanwezig en kon
men de beeldjes van Jaap en de
schilderijen van Eefje bewonderen.
Er waren plantjes te koop en
bezoekers kregen daarnaast ook
informatie en tips over allerlei
kruiden en de manieren waarop

deze gebruikt kunnen worden.
Een hapje en een drankje ontbrak
natuurlijk ook niet, zo werd er
onder andere gretig gebruik
gemaakt van de aanwezige ijscokar.
Kortom, er was weer veel te beleven
in de tuin. (Week in Week uit /
Miranda Wolters)

Aanmelden kan op e-mailadres ac.ivn.bo@gmail.com
Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36

IVN Borger-Odoorn organiseert
wildplukwandeling op 8 juli

Op vrijdag 8 juli, aanvang 19.00 uur organiseert IVN Borger-Odoorn een wildplukwandeling onder
leiding van de bekende wildplukster Leah Groeneweg, o.a. vaak te zien in Roeg TV van RTV Drenthe.
We verzamelen op de parkeerplaats van het Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 in Borger.

Start is bij cafe de Amer – Opgeven
via drentscheaa@ivn.nl

Excursie in Amen speciaal
voor mensen met een visuele
handicap

Op donderdag 7 juli 2022 organiseren Nationaal Park Drentsche
Aa en Staatsbosbeheer een excursie speciaal voor mensen met een
visuele handicap. De wandeling start om 13:00 uur bij parkeerplaats
café De Amer in Amen. Het is nét de langste dag van het jaar
geweest, de natuur barst van geuren en geluiden. Geurende bloemen
langs de paden, veldleeuweriken die het hoogste lied zingen, het
zoemen van insecten en het gekwaak van kikkers.
Een Nationaal Park gids en een
boswachter van Staatsbosbeheer
nemen de deelnemers mee naar “de
Acht van Amen” in Amen. Door
te luisteren, te voelen en te ruiken
beleef je de natuur op een intensere

Vooraf aanmelden voor deze wandeling is
noodzakelijk. Graag voor 6 juli. Voor IVN-leden zijn
de kosten voor deelname €10,-. Voor niet-leden €15,-.
Contact te betalen aan het begin van de wandeling.
Aanmelden kan op ons e-mailadres ac.ivn.bo@gmail.
com.
Ontdek de eetbare wilde planten rond Borger
Tijdens de wildplukwandeling gaan we op zoek naar
eetbare wilde planten. Je leert welke planten eetbaar

zijn, waar je op moet letten bij het plukken en hoe je
ze kunt gebruiken in de keuken. Onderweg staan we
veel stil bij de planten, zodat je ze goed leert kennen en
herkennen. Onze voorouders, de jagers verzamelaars,
deden niet anders dan hun groente uit het wild
verzamelen. En dit kan ook jij leren. Paardenbloem,
brandnetel, hondsdraf en weegbree blijken gezonde
ingrediënten voor een heerlijke maaltijd. Bermen en
je achtertuin bekijk je na deze wandeling met andere
ogen.

Meer dan 800 leerlingen ontdekken techniek en
technologie bij het BOTSS-festival
bedrijven uit de regio en docenten
van Ubbo Emmius. De workshops
werden begeleid door leerlingen
van Ubbo Emmius Sportparklaan,
Maarsdreef en Onstwedde.

manier. De wandeling is ca 2 uur en
is ongeveer 4 km. Uw geleidehond
mag mee. Na afloop is er een
mogelijkheid voor koffie of thee
in café De Amer. Kosten zijn voor
eigen rekening

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

Meer dan 800 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van basisscholen
uit de gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Stadskanaal en
Pekela’s hebben afgelopen week het BOTSS-festival bezocht.
Het techniek en technologie-festival
op het terrein van Ubbo Emmius
en Noorderpoort Beroepsonderwijs
aan de Sportparklaan in Stadskanaal
was daarmee een groot succes. De

leerlingen konden kiezen uit vele
verschillende workshops, zoals
timmeren, drones, virtual reality en
banden wisselen. De workshops
werden verzorgd door technische

Het festival mocht rekenen op een
week prachtig zonnig weer. Het
zorgde voor extra enthousiasme
van de leerlingen om met alle
workshops aan de slag te gaan.
Nadat de leerlingen zo’n 2 uur
workshops hadden gevolgd,
zorgde DJ Ruben Molina voor een
feestelijke afsluiting met een disco.
De organisatie kijkt terug op een
geslaagd festival. Samen met de
basisscholen zal worden gekeken
hoe het BOTSS-festival er in de
toekomst uit gaat zien.

Grote jaarmarkt in Gieterveen op
zondag 3 juli a.s.
Met meer dan 75 standhouders ambulante handel en daarnaast
een zeer grote vlomarkt evenaart de traditionele Jaarmarkt
inmiddels de bekende Hemelvaartsmarkt. De markt vindt plaats
op de hoofdwegen en in de kern van Gieterveen en biedt een zeer
gevarieerd aanbod tussen ambulante handel, horeca en vlomarkt. Bij
molen de Eendracht bakken vrijwilligers brood in de leemoven en
voor een hapje en drankje kunt u terecht bij Ámoi Eten & Drinken.
Kortom genoeg vertier voor jong en oud! De markt begint om 11:00
uur en eindigt om 17:00 uur.
Parkeren
Om het parkeren in goede banen te
leiden zijn er speciale parkeervelden
ingericht. Vele vrijwilligers zetten

zich in om dit alles zo soepel
mogelijk te laten verlopen, zodat
de veiligheid gewaarborgd blijft.
Via borden en aanwijzingen van

de verkeersregelaars wordt het
verkeer naar de dichtstbijzijnde
parkeerplaats geleid. De kosten
voor een dag parkeren bedragen
€2,- Dit geld komt ten goede
aan verschillende organisaties
in het dorp die de leefbaarheid
bevorderen. Wel dient er rekening
gehouden te worden met de
afsluiting van de N33 het advies
is om binnendoor via Gieten/
Bareveld aan te rijden. www.
jaarmarktgieterveen.nl
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Bestellen kan via www.svborger.com

Bestel nu! Jubileumboek sv Borger
Verhalen over ons Sportleven
‘Verhalen over ons Sportleven’ dat is de ondertitel van het door de jubilerende
voetbalvereniging samengestelde boek over de 75-jarige historie van de club. De iets
oudere clubmensen herkennen deze ondertitel als de naam van het sportkrantje dat
de vereniging jaren lang uitgaf. Inmiddels is deze alweer lange tijd vervangen door
een website en andere sociale media. Een tweede reden voor het gebruik van deze
ondertitel heeft te maken met de inhoud van het boek. “We hebben niet de illusie
dat we de hele geschiedenis van de club in kaart hebben gebracht. Dat was ook niet
de intentie. We hebben verhalen uit de verschillende periodes opgetekend. Verhalen
dus over ons sportleven. Waarbij ‘ons’ natuurlijk staat voor S.V. Borger”, aldus Erwin
Beukema, één van de schrijvers van het boekwerk.
Bestellen
De club brengt het boek volledig in eigen
beheer uit. Vanaf deze week kan het via de
website van de club besteld worden. Begin
juli zal er een moment geprikt worden
waarop de boeken afgehaald kunnen worden.
Op dit moment is die datum nog niet bekend.
Beukema hierover: “Het boek ligt nu bij de
drukker. Het wordt een race tegen de klok of
we de boeken voor het jubileumweekend op
1 en 2 juli binnen hebben. Dus dat moeten
we even afwachten. Maar bestellen kan nu
wel al via onze website www.svborger.com.
We zullen vervolgens contact opnemen over
het afhaalmoment en natuurlijk regelen we
het op een andere manier met de mensen
voor wie afhalen niet mogelijk blijkt te zijn.”
De boeken worden tegen kostprijs verkocht
voor 15 Euro, met een oplage van 250 stuks.
“We zijn heel blij als we die allemaal kunnen
verkopen. Het is een prachtig collectorsitem,
dus zeker de moeite waard om er snel bij te
zijn”, aldus Beukema.
Goud waard
Het idee om een jubileumboek uit te brengen
blijkt al wat langer te leven in de hoofden
van clubschrijvers Erwin Beukema en Gijs

Klompmaker. Op één van de vergaderingen
van de jubileumcommissie werd de knoop
doorgehakt. Vervolgens hebben de heren
samen met Ronald Bulthuis de onderwerpen
bedacht. Ze zijn gaan spitten in oude kranten
én waren dolblij met een video van een
‘Dikke Verhalen’-ochtend uit 2002 met Jans
Polling. Beukema: “Daar hebben we met
name voor informatie over de jaren voor de
oorlog en de beginjaren van onze vereniging
veel aan gehad. Jans verkondigt in de video
dat de verhalen over 25 jaar goud waard
zijn, nou hij heeft na 20 jaar al gelijk wat ons
betreft!” Naast de naslagwerken hebben de
heren gesproken met een aantal leden en
oud-leden. “En zelf lopen we ook al sinds
de jaren ’80 rond op de club, dus ook uit
de eigen herinneringen hebben we kunnen
putten!”
Bestellen?
Het is een prachtig boekwerk geworden.
De vormgeving was in handen van Alle
Oldenbeuving. Hij heeft ook het gros van
de foto’s verzameld. Wil jij ook zo’n uniek
exemplaar in je bezit hebben? Bestel hem dan
nu via www.svborger.com.

Popkoor Session zingt voor Gieten

Popkoor Session was na de Coronastop blij met de Frisse Start subsidie van de
gemeente en wil met een openlucht concert iets terug doen. Dat gaat op 4 juli
gebeuren op het grasveld voor restaurant ‘t Zwanemeer, Oude Groningerweg 1.
Aanvang 20.00 uur.
Mocht het onverhoopt pijpenstelen regenen,
dan wijkt het koor uit naar de kerk op Brink
8. In beide gevallen is er een gezelllige
afterparty bij het restaurant. De leden van
Session hebben bittere tranen vergoten,
toen ze hoorden dat de dirigent van beroep

gaat wisselen. De zorgsector gaat er een
fantastische man bij krijgen! Maandag 4
juni nemen we dan ook afscheid van onze
muzikale leider. Met welke liedjes? In ieder
geval met het mooie Hijo de la Luna.

Start is bij Buitencentrum Boomkroonpad in Drouwen

Seizoenswandeling door boswachterij
Gieten – Borger
Op zondag 3, 10, 17, 24 en 31 juli kunt u met het hele gezin mee met een gids van
Staatsbosbeheer voor een educatieve seizoenswandeling.
De gids van Staatsbosbeheer neemt u graag
mee voor een wandeling door boswachterij
Gieten – Borger. Tijdens de wandeltocht
vertelt de gids u graag over het ontstaan
van Boswachterij Gieten – Borger, over het
gevarieerde bos en de vele soorten dieren
die hier leven. Na de wandeling is er nog
de mogelijkheid om het Boomkroonpad
te bezoeken. Ga naar de toppen van de
bomen op 22.5 meter hoogte. Ook is het
mogelijk om de kinderen te laten spelen op
de speelweide of in het Lorkenspeelbos. Nog
even neuzen in het buitencentrum waarin een
leuke winkel is gevestigd en een presentatie
over het bos is te zien. Of geniet nog even

na bij Bospaviljoen de Woudstee van uw
heerlijke wandeling. De seizoenswandeling
vindt plaats op zondag 3, 10, 17, 24 en 31 juli
a.s., start om 13:30 uur en duurt ongeveer
anderhalf tot twee uur. Het is handig om
stevige wandelschoenen aan te trekken. De
kosten zijn € 6,- voor volwassenen en € 4,voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Vooraf
aanmelden: https://www.staatsbosbeheer.nl/
activiteiten/hondsrug/seizoenswandelinghondsrug. Plaats: Buitencentrum
Boomkroonpad, Steenhopenweg 4,
9533 PN in Drouwen. Voor meer informatie
en overige activiteiten kun je kijken op
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad.
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Van een verrassingswandeling tot een
spetterende feestavond

Aankomend weekend viert SV Borger
haar 75-jarig bestaan
Komend weekend is het eindelijk zo ver! Met een jaar uitstel viert voetbalvereniging
SV Borger op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli haar 75-jarig bestaan. De jubileumcommissie
heeft een gevarieerd programma opgesteld dat begint op vrijdagavond en
zaterdagnacht zal eindigen. In de tussentijd zal sportpark de Drift vrijwel non-stop
in het teken staan van het Jubileum! Het heden zal het verleden gaan ontmoeten,
dat is althans de bedoeling van de organisatoren. In het programma zien we dit ook
duidelijk terug. Maar wat is er dan allemaal te doen?
Door: Erwin Beukema
Verrassingswandeling ‘Borger op Drift’
Op vrijdagavond wordt er afgetrapt met een
verrassingswandeling over het sportpark.
Hierbij gaat het niet om de wandeling zelf,
maar om de belevenissen onderweg. Albert
Kamps, drijvende kracht achter dit onderdeel,
zei er recent het volgende over: “Mensen
hoeven absoluut niet bang te zijn voor blaren
op de hakken en ook de stappenteller zal
niet op tilt slaan. Laat dat maar aan mij over!
Wat wij organiseren is ook niet bedoeld voor
de wandelfanaten, bij deze wandeling gaat
het om de totale belevenis. In zo’n twee uur
ben je rond en daarvan sta je meer dan de
helft stil bij de diverse activiteiten.” Een tipje
van de sluier wilde Albert er ook nog wel bij
geven: “Op het voetbalveld zijn we gewend
te beginnen met een wedstrijdbespreking. Dat
zal ook nu het geval zijn. In de kleedkamer
worden de ‘spelers’ streng toegesproken
door de trainer, waarna ze gemotiveerd het
veld opgaan. Daar leert men het één en
ander over de geschiedenis van onze club.
Weet jij bijvoorbeeld dat de rivaliteit tussen
EEC en SV Borger al in 1947 is ontstaan?
Nou, daar wordt een heerlijke anekdote
over verteld. Er wordt verder een prachtig
gedicht voorgedragen, Gert Warring komt
zingen en er worden beelden getoond van ver
vervlogen tijden. Daarnaast hebben we een
aantal quizelementen opgenomen, waardoor
men spelenderwijs meegenomen wordt door
vijfenzeventig groen-witte jaren. Van alles wat
dus!”
Tickets
Kaarten zijn nog beschikbaar, kijk hiervoor
op www.svborger.com. Doe dit wel zo snel
mogelijk! Op woensdagavond 29 juni willen
de organisatoren de balans opmaken, zodat
de indeling in groepen definitief gemaakt kan
worden.
Jeugdtoernooi en penaltybokaal
De zaterdagochtend staat in het teken
van jeugdvoetbal. Er wordt een onderling
toernooi georganiseerd waarvoor alle
jeugdspelers zijn uitgenodigd en natuurlijk
kunnen de junioren zich tussendoor
vermaken op een luchtkussen. Daarnaast
zal er gestreden worden om een heuse
penaltybokaal! Namens de organisatoren
spraken we Wiljan Vos hierover: “In
de voorronde mogen de jeugdspelers
proberen te scoren bij de doelman van Jong
Borger, Max Speelman. Max heeft zich het
afgelopen jaar uitstekend gemanifesteerd
in Jong Borger, dus hij zal het de jeugd
niet makkelijk maken.” De winnaars van
de ochtend mogen zich opmaken voor de
finale later die middag in de rust van de
seniorenvoetbalactiviteit. Dan komt het echt
aan op een goede traptechniek als we Wiljan
mogen geloven: “Dan staan ze tegenover
Edwin Haandrikman, onze nummer 1. Edwin
is een echte penaltykiller, dus dat wordt geen
gemakkelijke opgave!”

Het toernooi begint om 9.00 uur. De spelers
worden wat eerder verwacht. Publiek is
natuurlijk van harte welkom gedurende de
hele ochtend en middag!
Formele receptie
Bij een jubileum hoort ook een formele
receptie. Dit staat begin van de middag op
het programma en is alleen toegankelijk
voor genodigden, zoals sponsoren, ereleden,
oud-bestuurders etc. Gezamenlijk zal met een
hapje en een drankje binnen handbereik stil
worden gestaan bij 75 jaar SV Borger.
Strijd der titanen
Ook de middag staat in het teken van voetbal.
Na de finale van de penaltybokaal nemen
oud-spelers van de vroegere zondagtak
het op tegen voormalig voetballers van de
zaterdagtak van de vereniging. Rondom het
duel zullen er interviews worden gehouden
langs de lijn. Zo’n veertig oud-spelers uit het
roemruchte verleden van de zondag en de
zaterdag zullen aan de wedstrijd deelnemen.
Daarnaast hebben tientallen oud-spelers
aangegeven niet mee te kunnen doen, maar
wel graag aanwezig te willen zijn. Het is
een weerzien van de vele gezichten die SV
Borger in 75 jaar hebben gevormd. Of zoals
Gijs Klompmaker het in een eerder artikel
verwoordde: “Een uniek evenement dat je SV
Borger-hart sneller laat kloppen We hebben
een aantal prachtspelers geselecteerd die stuk
voor stuk een beetje SV Borger-geschiedenis
meebrengen. De toekomst van de vereniging
ziet er nu rooskleurig uit met veel jeugd in
de eerste twee elftallen en een groot aantal
trainers en jeugdleiders uit het eerste, dat is
prachtig. Maar een jubileum is er ook om het
verleden te eren en dat doen we met deze
titanenstrijd.” De wedstrijd is door iedereen
gratis te bezoeken en zal direct na de finale
van de penaltybokaal (deze begint om 14.30
uur) starten.
Spetterend feest met Xclusive
Op de zaterdagavond staat het klapstuk
van het jubileum op het programma. In de
feesttent op sportpark de Drift hoopt de
organisatie vele bekenden uit het heden en
verleden van de club te mogen ontvangen om
er gezamenlijk een overweldigend (reünie)
feest van te maken. Ook Borgernaren die
nooit lid zijn geweest, maar wel de club wel
een warm hart toedragen zijn natuurlijk van
harte welkom. Aan de muziek zal het niet
liggen. De fantastische coverband Xclusive
staat op het podium. Xclusive blaast vol
energie en enthousiasme het dak er af. De
band wordt alom geprezen vanwege zijn
veelzijdigheid, muzikaliteit, repertoirekeuze,
het goede geluid en ga zo nog maar even
door. Niet voor niets behoort Xclusive tot de
top van de Nederlandse party- en coverbands!
Tickets
Het feest begint om 20.00 uur en er zijn nog
kaarten te koop. Bestel ze dus snel via
www.svborger.com! Dit wordt een feest, dat
wil je niet missen!
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Er zijn naar schatting zo’n 5 á 6 duizend
bezoekers geweest

Stichting Five organiseerde geslaagde
jaarmarkt in Valthermond

Dinsdag 28 juni 2022

Daltonschool Ees viert honderdjarig
bestaan!

Foto: Harrie Meiringh

Foto: Harrie Meiringh
Afgelopen zaterdag organiseerde stichting Five voor het eerst zelfstandig de jaarmarkt
in Valthermond. Het werd een ontzettend geslaagde en gezellige dag en dat was mede Wie afgelopen donderdagochtend door het dorpje Ees reed, kon gek opkijken. De
te danken aan het prachtige weer.
Daltonschool in Ees vierde vorige week haar honderdste verjaardag en dat is reden
om in klederdracht terug in de tijd te gaan. Alle kinderen werden verkleed op de foto
“We hebben een topdag gehad”, aldus
“Slomp Food Service zorgde voor de catering gezet. Zelfs alle juffen en de meester moesten verkleed op de foto. Daarnaast werden
Jonny Berends, bestuurslid van de stichting
en gelukkig konden we bij de organisatie van er oudhollandse lessen gegeven en spelletjes gedaan.
Five. “Er zijn naar schatting zo’n 5 á 6
de markt ook nog rekenen op hulp en advies
duizend bezoekers geweest en we hebben
van Roelf Sanders”, aldus Jonny. “Hij is 28
Directeur Annet Hilgen heeft een kwart
de harde overgang van spelend naar werkend
alleen maar vrolijke gezichten gezien.”
jaar marktmeester van de jaarmarkt geweest
van die periode meegemaakt op de school.
leren minder groot.
De jaarmarkt, een combinatie tussen een
voordat wij de organisatie overnamen en
‘Ik werk hier al zo’n 24 jaar. Daarvan ben
braderie en een vlomarkt, werd gehouden
weet natuurlijk van de hoed en de rand. De
ik ongeveer zeven jaar directeur nu op
Ook in de groep 4, 5, 6 is er iets bijzonders
aan het Noorderdiep en was dankzij de vele
jaarmarkt was dus een succes en we kijken nu deze prachtige school.’ Hilgen omschrijft
aan de hand, want waar een andere
standhouders die aanwezig waren uiteindelijk al uit naar volgend jaar!” (Week in Week uit /
de school als een kleinschalige school met
basisschool vooral werkt vanuit het leerboek,
zo’n 500 meter lang. Voor de kinderen waren Miranda Wolters)
focus op de natuur, ouderbetrokkenheid en
probeert de Eeser basisschool ook in deze
er ook tal van activiteiten.
verdraagzaamheid naar elkaar.
groepen te werken in hoeken, zoals de
bouwhoek en de techniekhoek. ‘We merken
Tijdens een jubileum wordt er teruggekeken
dat nieuwe ouders dit heel leuk vinden en
op de afgelopen jaren, zo ook bij de
dat zien we terug, want de onderbouw groeit
Daltonschool. Hilgen zelf weet niet veel meer enorm.’
Van maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli houdt Zwembad Zwanemeer in Gieten
van de eerste vijfenzeventig jaren, maar wel
de zwem4daagse. De Zwem4daagse is een sportief evenement waarmee kinderen
van de laatste vierentwintig jaar. Zo is er een Op zaterdag 9 juli is er van 10.00 uur
gestimuleerd worden om te blijven zwemmen.
hele andere manier van lesgeven op de school tot 14.00 uur een open dag. Hierbij is de
ontwikkeld. ‘We hebben een grote sprong
gelegenheid om de school van binnen te
Tijdens de Zwem4daagse zwemmen de
de prestatie krijgt iedereen op de vrijdag een
gemaakt
in
het
daltononderwijs.
We
zorgen
bekijken, elkaar te ontmoeten en bij te praten.
deelnemers een afstand van 250m, 500m
medaille. Naast het zwemmen zijn er ook
ervoor
dat
kinderen
erg
zelfstandig
worden
Dat kan gaan over de afgelopen honderd jaar,
per dag. Kinderen tot 10 jaar zwemmen 10
allerlei leuke activiteiten te doen.
bij ons, maar ze krijgen ook keuzevrijheid
maar mag ook gaan over het afgelopen jaar.
banen en kinderen vanaf 10 jaar zwemmen
en we stimuleren het samenwerken. Het
20 banen. Het zwembad is 5 dagen geopend
Opgave kan op maandag 4 juli en dinsdag
klassikale is weg.’
Over de toekomst van de school is de
voor het voltooien van de zwem4daagse. Je
5 juli bij het zwembad. De kosten voor
directrice erg enthousiast. ‘Ik ga ervan uit
kan dus één dag overslaan. Als beloning voor deelname bedragen € 6,- per persoon.
Naast het daltononderwijs zijn er nog meer
dat over tien jaar deze school er nog steeds
bijzonderheden op de school. Zo werken
is. We starten met vijftig leerlingen na de
Met een eigen toon, eigen aanpak en eigen melodie samen naar hetzelfde doel
ze met een groep 1, 2, 3. De kleuters spelen
zomervakantie. Ik ben heel positief!’ (Week in
samen met de groep 3 leerlingen. Zo wordt
Week uit/Rutger Breider)

Zwem4daagse zwembad Zwanemeer in Gieten

Er zit muziek in de sport in Drenthe

Voorafgaand aan een vol sportweekend in Drenthe, hebben de Vereniging van Sport
Gemeenten, de Nederlandse Sportraad en SportDrenthe samen met de Drentse
Gemeenten en de Provincie Drenthe stilgestaan bij ontwikkelingen met betrekking
tot sportbeleid. In een vol programma werd er gepraat over de staat van de sport in
Drenthe en Nederland. Duidelijk werd dat door samenspel de inzet van sport en
bewegen gestimuleerd kan worden. In de avond werd er speciaal ingezoomd op de
lokale sportakkoorden.
In de middag kwamen de nieuwe wethouders
sport bij elkaar om kennis te maken.
Vervolgens sloten zij aan bij de bijeenkomst
over de ‘Staat van de Sport’. Vincent
Mooi en Marrijtje Molenhuis in de rol
als dagvoorzitter daagden de aanwezigen
uit samen muziek te maken waar het
effect van samenspel duidelijk te horen
was. Ambtenaren, bestuurders en andere
professionals uit de sport werden bijgepraat
over de sportmonitor Drenthe door CMO
STAMM. Hans Slender kon de uitkomst van
de monitor verder duiden om vervolgens het
gesprek aan te knopen met Bernard Wientjes,
vertegenwoordiger van de Nederlandse
Sportraad. Samen gingen ze in op de adviezen
die de NL Sportraad heeft gegeven en wat dat
betekent voor de opstelling van het speelveld.
Na de pauze sloten de buurtsportcoaches
aan in de grote zaal van de Bonte Wever.
Zij startten de middag met een bijeenkomst
lerende netwerken, georganiseerd door de
VSG. André de Jeu, van de VSG, opende
de dialoog over de toekomst van de sport
in Nederland. Henk Brink sloot de middag
af door te benadrukken dat alleen samen
resultaat bereikt kan worden. “We beginnen
aan een nieuwe bestuurlijke periode en dat is
een mooi moment om af te trappen met een
teamfoto.”

Na het officiële gedeelte was er tussen 17.00
en 19.00 uur ruimte om te netwerken, te
dineren en deel te nemen aan een tweetal
excursies. Met een bus kon men proeven
aan de sfeer die de Dutch TT Assen dit
weekend met zich meebrengt of tijdens het
wielertheater in de stemming komen voor
het NK Wielrennen wat morgen verreden
wordt vanuit Assen. In deze periode
druppelen ook mensen binnen die betrokken
zijn bij de lokale sportakkoorden in de
Drentse gemeenten. Vanaf 19.00 uur is het
tijd voor het Festival van de Sport. Deze
dag is aangegrepen om iedereen die lokaal
betrokken is uit te nodigen om deel te nemen
aan dit speciale programma. Er werd gepraat
over de resultaten die lokaal behaald zijn
vanuit de investeringen in het sportakkoord.
Tijdens een wandeling over Stadsbroek kwam
men bij een viertal verdiepingssessies die
aansluiten bij de ambities: Vitale verenigingen,
Iedereen moet kunnen meedoen, Bewegen
in de openbare ruimte en de uitdagingen van
organiseren van evenementen in de natuur.
De avond werd afgesloten in de Bonte
Wever met een inspirerende dialoog over de
toekomst van de Sportakkoorden in Drenthe.
Het Festival van de Sport werd georganiseerd
door SportDrenthe, in samenwerking met
Provincie Drenthe, VSG en VDG. Sportstad
Assen was onze gastheer.

Zwem4Daagse in zwembad de
Buinerstreng in Nieuw-Buinen afgesloten
met discozwemmen

Onder prima weersomstandigheden werd de Zwem4Daagse in zwembad de
Buinerstreng in Nieuw-Buinen afgelopen vrijdagavond afgesloten.
De Zwem4Daagse is het zwemevent van het
jaar voor jong en oud, iedereen die in het
bezit is van een zwemdiploma mag meedoen.
Net als andere jaren waren er nu ook weer 5
avonden waarop gezwommen kon worden
zodat men één avond kon missen. Er waren
dit jaar iets minder deelnemers dan vorig jaar
maar dat had waarschijnlijk te maken met
het feit dat de Avond4Daagse in de week
voor de Zwem4Daagse plaatsvond. De week
werd afgesloten met discozwemmen, een

feestje met licht en muziek rond het water en
natuurlijk kregen alle zwemmers een medaille
voor hun prestatie.
Het was een erg gezellige week in het
zwembad in Nieuw-Buinen maar dat was het
vorige week tijdens de Zwem4Daagse in het
zwembad in Exloo ook. Deze week is het
de beurt aan de zwemmers in Valthermond.
(Week in Week uit / Miranda Wolters)
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SV Borger JO9-2 werden kampioen

Economie groeit met 0,4 procent in
eerste kwartaal 2022
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp)
in het eerste kwartaal van 2022 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het vierde
kwartaal van 2021. De groei is vooral toe te schrijven aan de toegenomen consumptie
door huishoudens. De tweede berekening van het bbp wordt ongeveer 85 dagen na
afloop van het kwartaal gepubliceerd.
Het groeicijfer van het eerste kwartaal 2022 is
opwaarts bijgesteld. Bij de eerste berekening,
die is gepubliceerd op 17 mei, kwam de groei
ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021
uit op 0,0 procent. Vooral de grotere groei
van de consumptie door huishoudens en de
kleinere daling van de overheidsconsumptie
droegen bij aan de opwaartse bijstelling van
de bbp-groei.

De bijstelling is enerzijds toe te schrijven
aan nieuwe, completere data over het
eerste kwartaal 2022 en anderzijds aan het
beschikbaar komen van nieuwe jaarcijfers
voor 2020 en 2021 en het aansluiten van de
kwartaalramingen op die nieuwe jaarcijfers.
Dat gebeurt elk jaar in juni. Op basis van
aanvullende en nagekomen informatie is
daarbij voor de kwartalen van 2020 en 2021
ook een nieuwe kwartaalverdeling ingezet
voor de zorg.
V.l.n.r.: Rick Jansen(leider), Finn, Noah, Tygo, Ruben, Job Oost(trainer) Jarno,
Boris en Radvin. Liggend: Noya en Lola
Onder het mom beter laat dan nooit besteed Week in Week uit graag nog even
aandacht aan het kampioenschap van sv Borger Jongens onder 9-2. Met een
thuiswedstrijd tegen SJO BBC JO9-1, die met 5-3 werd gewonnen, sloot het team een
fantastisch seizoen af.
Het spelplezier spatte ervan af en er werd
goed samengespeeld. En ook als er soms
een achterstand was, werd er een enorme wil
getoond om te winnen en wisten ze de stand
altijd weer om te draaien.
Onder leiding van trainer Job Oost en
leider Rick Jansen en met een trouwe groep

supporters, kunnen ze dan ook terugkijken
op een hele goede reeks. Er werden 7
wedstrijden gespeeld, die allemaal werden
gewonnen (21 punten). Daarin werden
maarliefst 47 doelpunten gemaakt en vielen
er slechts 13 tegentreffers te noteren. Voor de
spelers en speelsters een seizoen om trots op
de zijn.
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Iedereen telt! Ook onze boeren

CDA Borger-Odoorn tegen de huidige
stifstofplannen
EXLOO - Als een mokerslag is de boodschap over de
stikstofplannen van het kabinet binnen gekomen bij veel boeren.
CDA Borger-Odoorn heeft in een statement duidelijk gemaakt dat
de 2e kamerfractie van het CDA geen verantwoordelijkheid kan
nemen voor deze stikstofplannen. Peter Krans (raadslid CDA): We
doen er alles aan om de fractie in de 2e kamer te overtuigen dat
deze plannen van tafel moeten. Dat er stappen gezet moeten worden
begrijpen we allemaal. Maar wel op een eerlijke manier.’
‘Alle sectoren dienen bij te dragen
aan de stikstofreductie en daar
moeten we gelijktijdig mee starten’
vindt Peter Krans. ‘We moeten dit
niet van bovenaf opleggen. Laat
de boeren samen met bedrijven
uit de gehele voedselketen en ook
de natuurorganisaties komen met

ook verantwoordelijkheid neemt.
Samen met de P10 gemeenten
(grote plattelandsgemeenten) is
er een statement gemaakt richting
Den Haag. We zijn content met
de motie die Gemeentebelangen,
CDA, VVD, Leefbaar BorgerOdoorn en ChristenUnie tijdens de
raadsvergadering 23 juni met succes
voorstellen. Zoek de verbinding en indienden. Naast het overbrengen
ga in gesprek, we moeten dit niet
van onze grote zorgen, roepen deze
van bovenaf dicteren. Daarnaast
partijen vooral op om in gesprek
moeten ook de beloofde PASte gaan met de boeren in onze
meldingen worden gelegaliseerd.’
gemeente die door deze plannen
hun levenswerk zien verdwijnen.
Fractievoorzitter Margreet Wegman: Het CDA stelde hierover ook
‘We zijn blij dat onze gemeente
schriftelijke vragen.’

Het Koomans Makelaardij Open 2022

Geslaagd tennistoernooi in Gasselternijveen
Van 20 t/m 26 juni werd het Koomans Makelaardij
Open 2022 gehouden op het fraaie tennispark in
Gasselternijveen. Met maar liefst 90 deelnemers,
kunnen we terugkijken op een geweldig
tennistoernooi met prachtig weer.

Dinsdag 28 juni 2022

Dinsdag 5 juli 20.00 uur
Evenemententerrein, Boermarkeweg Eext

Uitnodiging Seminar
‘Oostermoer, voor burger en
boer’

De kloof tussen boer en burger lijkt in het land steeds groter te
worden. Maar, is dat in onze omgeving ook zo? Hoe ziet de relatie
tussen boer en burger er eigenlijk uit hier? En hoe voorkomen we
dat er een kloof ontstaat als deze er nog niet is.
Er zijn al vele initiatieven ontstaan
om verbinding te leggen tussen
boer en burger. Maar, niet elk
boerenbedrijf is daarvoor geschikt.
Wat kunnen we doen? Met
sprekers als Tom ten Kate (Drents
Agrarisch Jongeren Kontakt),
Geert Lindenhols (Drenthe
Boert Bewust), Peter Oosterhof
(melkveehouder) en Geesje Rotgers
(onderzoeksjournalist Agrifacts)
gaan we op zoek naar het antwoord
tijdens het seminar ‘Oostermoer,
voor burger en boer’.
Al vanaf 1800 is er aandacht voor
de verbinding tussen boer en
burger. Het Oostermoerfeest heeft
sinds het ontstaan ruim 150 jaar
geleden al als doel om verbindingen
te leggen. Het was van oudsher
een landbouwtentoonstelling voor
het grote publiek, waarbij vee en
machines werden tentoongesteld.

Makelaardij Koomans, de Vijzel Trading en Henk
Jan Vonk worden allen hartelijk bedankt voor de
sponsoring van de nieuwe picknicktafels.
De mooie bloemen op ons tennispark zijn verzorgd
door Erik Koudenburg Plantenhandel. WeExcel
bedankt voor de sponsoring van de munten.
We zien jullie graag volgend jaar weer op ons gezellige
toernooi in Gasselternijveen!
De uitslagen: GD8
1e Ezra Walvius en Marcel van de Laan
2e Jannie Hulshof en Rikus Mensies

DD7
1e Tiffany Boekelo en Jonneke de Roo
2e Marian Fischer en Sanne de Vries

DD8
1e Sandra Boekestein en Monique Kalfsbeek
2e Agnes Gerrits en Ruby van Kleef

GD6
1e Wout Grienewold en Lisette Hemmen
2e Bert Wassink en Mieke Snijders

HD8
1e Rob Beecroft en Bert Suk
2e Arnold de Coo en Erik koudenburg

DD6
1e Annemiek van der Duin en Itske Prikker
2e Ellie Pieters en Mieke Snijders

GD7
1e Piet Boekelo en Bertina Steenbergen
2e FlorisJan Thoma en Leonie Sterenborg

HD6
1e Tiebinus Koets en Bert Wassink
2e Piet Boekelo en Martijn Bouw

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

Vraag vóór 1 september 2022 je huur- of
zorgtoeslag over 2021 aan
Ongeveer 1 op de 10 huishoudens die recht hebben op huur- of
zorgtoeslag, heeft zijn toeslag uit 2021 nog niet aangevraagd.
Daarmee laten zij geld liggen. Vaak komt dat omdat er iets
veranderde in hun situatie. Ze zijn in 2021 bijvoorbeeld minder
gaan werken, gescheiden of met pensioen gegaan. Veranderde
jouw inkomen vorig jaar? Ben je uit huis gegaan of 18 geworden?
Check of je recht hebt op toeslagen. Je hebt tot en met 1 september
2022 om jouw huur- of zorgtoeslag over 2021 aan te vragen op Mijn
toeslagen.

bijvoorbeeld door corona? Dan
heb je mogelijk ook recht op
huur- of zorgtoeslag, terwijl je dat
misschien niet verwacht. Want de
overheid gaat bij recht op toeslagen
uit van je toetsingsinkomen, dit
is het inkomen na aftrek van
ondernemersaftrekposten, zoals de
zelfstandigenaftrek. Daardoor is je
inkomen voor de berekening van
Huur- en zorgtoeslag zijn een
ontving en je inkomen hierdoor
huur- en zorgtoeslag lager dan veel
bijdrage van de overheid in de huurveranderde.
zelfstandigen denken. Ook gold een
en zorgkosten. Er kunnen veel
• Omdat je partner overleed.
versoepeling van het urencriterium.
redenen zijn waarom je over 2021
Daardoor heb je nog eerder recht
recht hebt op toeslagen, terwijl je
Wil je weten of je recht hebt op
op huur- of zorgtoeslag. Kijk op
dat niet verwacht. Bijvoorbeeld:
huur- en zorgtoeslag over vorig jaar? toeslagen.nl/aanvraag2021 voor
Je kan het zelf nagaan op toeslagen. meer informatie.
• Omdat je 18 bent geworden en
nl/aanvraag2021. Of vraag je
niet weet dat je zorgtoeslag kan
toeslag over 2021 direct aan op Mijn Hulp
aanvragen.
toeslagen. Je hebt nog tot en met 1 Twijfel je of je in 2021 recht had
• Omdat je op jezelf bent gaan
september om dat te doen.
op toeslagen? Of kom je er niet
wonen.
helemaal uit? Wij begrijpen dat je
• Omdat je bent gescheiden of uit Zelfstandig ondernemers in
soms hulp kunt gebruiken, kijk op
elkaar ging en nu in een huurhuis coronatijd
toeslagen.nl/hulp
woont.
Had je als zelfstandig ondernemer
• Omdat je voor het eerst AOW
in 2021 minder inkomen,

Het belang van een goede
verbinding tussen boer en burger
is in deze tijd groter dan ooit. Op
dinsdagavond 5 juli leveren we
samen met de gemeente Aa en
Hunze, Rabobank en LTO een
actieve bijdrage aan die verbinding
met dit seminar ‘Oostermoer, voor
burger en boer’. De entree is gratis,
maar aanmelden is wel gewenst.
Dit kan via Oostermoerfeest.nl/
programma. Hier vindt u ook meer
informatie over de sprekers.

De sprekers
Tom ten Kate is melkveehouder
in Koekange en voorzitter van
het Drents Agrarisch Jongeren
Kontakt. Hij voelt als jonge boer
een grote verantwoordelijkheid
om zich in te zetten voor de
toekomst van de agrarische sector
in Drenthe. Hun achterban is heel
divers, met oplossingen voor veel
maatschappelijke uitdagingen. Tom
maakt zich daar sterk voor.
Geert Lindenhols zoekt met het
team Drenthe Boert Bewust contact
met de omgeving om te ervaren
wat er speelt. Zij zetten in op de
betrokkenheid van de maatschappij
bij de herkomst van hun voedsel.
Geert is zelf teler van koolzaad
en veldbonen in Zuidwolde. Hij
verbouwt het niet alleen, maar
verwerkt het ook tot mooie
duurzame producten (Geerts Best).
Peter Oosterhof maakte
als traditionele veeboer een
ommezwaai van 180 graden. De
productie per koe is daardoor
een stuk lager, de bedrijfsvoering
biologisch, natuurinclusief of zelfs
regeneratief en toch draait het
bedrijfseconomisch goed.
Geesje Rotgers is
onderzoeksjournalist op het gebied
van landbouw en werkt voor
Agrifacts. Als schrijver van artikelen
heeft zij als geen ander invloed op
de relatie tussen boer en burger.

Adverteren in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
Publiek kan tot 17 december bieden op
ingelijste foto’s

Opbrengst foto-expositie Wind
naar Memorie Fonds van Refaja

In de gangen en wachtruimtes van poliklinieken van het Refaja
Ziekenhuis Stadskanaal zijn 30 foto’s te zien van de fotowedstrijd
Wind. Die wedstrijd werd dit voorjaar uitgeschreven door windpark
De Drentse Monden en Oostermoer. Belangstellenden kunnen een
bod doen op de ingelijste foto’s. De opbrengst komt ten goede aan
het Memorie Fonds van Treant/Refaja, dat bijzondere momenten
voor patiënten wil vastleggen op foto.
Fotografen uit de wijde regio gaven
ieder een geheel eigen invulling
aan het thema Wind. Zo toont
de foto Zandstorm van winnares
Frederiek Dilling uit Rolde het
Drents landschap met wandelaars te
midden van stuivende grond, terwijl
de winnaar van de tweede prijs
(Johan Mooibroek uit Stadskanaal)
juist koos voor een strandfoto met
opwaaiend zeeschuim.
Na Corona
Voor Treant / Refaja Ziekenhuis is
de expositie Wind de voorzichtige

herstart na de strenge Coronatijd.
Voor de poliklinieken blijven
de regels desondanks scherp:
De expositie is niet bedoeld
als openbare tentoonstelling
maar met name bedoeld voor
bezoekers van de poliklinieken.
De tentoonstelling duurt tot 17
december. Wie de foto’s online wil
bekijken en een bod wil doen kan
terecht op de expositie-pagina op
de website van het windpark: www.
drentsemondenoostermoer.nl/
expositie
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Oostermoer run: Actief tijdens Oostermoer
Op zondagmorgen 10 juli 2022 10.30 uur staat de Oostermoer run op het programma.
We hebben voor deze recreatieve loop een uitdagende route uitgezet over 5 of 10
kilometer. Onderweg kom je het mooiste asfalt, klinkerwegen en zandpaden tegen.
De start en finish bevindt zich naast het
evenemententerrein aan de Boermarkeweg
in Eext. De route begint gelijk met een
stukje onverhard en valt plat. Na ongeveer 1
kilometer wordt de route gesplitst en slaan de
5 km lopers linksaf. De 10 km lopers slaan
rechtsaf en maken een extra lus van ongeveer
2,5 km waarna zij weer op de route van de 5
km uitkomen. Vandaar krijgen de lopers mooi
asfalt onder de voeten. En kleine afdaling
op de Torenweg, daarna nog 1 keer linksaf
richting de finish. Voor beide afstanden geldt
dat de route 2 x gelopen zal worden. Zo is
er voldoende ruimte en tijd voor supporters
langs de kant om hun familieleden en
vrienden aan te moedigen.

Een tweetal hardlopers (man en vrouw) uit
elke Oostermoerregio die de 10 kilometer
lopen worden geselecteerd om mee te doen
voor de Vijfkampbokaal. Het blijft dus
tot de laatste dag spannend wie de bokaal
zondagmiddag tijdens de After(Oostermoer)
Party in ontvangst mag nemen.
Het inschrijfgeld voor de run bedraagt € 4,bij voorinschrijving en € 5,- bij inschrijving
in de tent. Na afloop ontvang je een leuk
aandenken. In de tent is het alleen mogelijk
om te pinnen. Voor meer informatie en
inschrijven ga je naar www.oostermoerfeest.
nl/run. Hier kun je ook de route bekijken.
Start 10 km: 10.30 uur, 5 km 10.35 uur.

Natuurwijs bij Buitencentrum
Boomkroonpad in Drouwen
Speciaal voor deze zomer hebben we een programma gemaakt voor de bso’s en
kinderopvang-organisaties Natuurwijs wil kinderen in verbinding brengen met de
natuur. Daarom biedt Buitencentrum Boomkroonpad dit natuurprogramma deze
zomer aan voor bso’s en kinderopvang-organisaties.
Onze Natuurwijs-gids gaat de kinderen leren
hun zintuigen te gebruiken. In de bossen
en op de heide mogen de kinderen kijken,
voelen, ruiken, luisteren en proeven. Zélf de
natuur ervaren en zélf ontdekken wat mensen
en natuur met elkaar te maken hebben. Dat
blijft pas écht hangen. Het bos als klaslokaal.
Want leren over natuur doe je ín de natuur.
Er zijn twee thema’s: bomen en dieren.
Voor wat betreft het thema ‘bomen’ gaan
we onderzoeken hoe het is om een boom te
zijn; met spiegeltjes gaan we de boomtoppen
bekijken en geblinddoekt gaan we leren
bomen te herkennen. Om het thema ‘dieren’
handen en voeten te geven, gaan we kruipen
en sluipen door het bos. Hoe beleeft een
vos het bos? Hoe vindt hij zijn eten? Of wat
dacht je van kriebeldiertjes. Door middel van

spelletjes en opdrachten gaan we ontdekken
en beleven. De kernwoorden van Natuurwijs
zijn “hoofd, hart en handen”. De kinderen
leren, ervaren en doen. De opdrachten zijn
speels en afwisselend en steeds afgestemd op
de gevarieerde natuur in de omgeving van het
Buitencentrum. Het programma is geschikt
voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12
jaar. Het is mogelijk een bezoek aan het
Boomkroonpad met korting bij te boeken.
Natuurwijs word mogelijk gemaakt door
Mereke Wijsman. Het programma duurt
1,5 uur waarbij u kunt kiezen uit het
thema ‘bomen’ of het thema ‘dieren’.
Plaats: Buitencentrum Boomkroonpad,
Steenhopenweg 4, 9533 PN in Drouwen.
Voor meer informatie en overige activiteiten
kun je kijken op www.natuurlijk-meer.nl/bso

En dan bestaat de zaak opeens 10 jaar! 10 Jaar klinkt als een eeuwigheid, maar toch
is deze tijd achteraf voorbij gevlogen. In deze 10 jaar is de cadeauwinkel Lekker
Hip gegroeid tot het prachtige Hunebedcity met veel beleving voor jong en oud.
Waar mensen samen kunnen komen om te lunchen, winkelen en waar kinderen naar
hartenlust kunnen spelen.
Op 8 juni 2012 begon Lekker Hip aan de
Hoofdstraat 20 in Borger, het voormalige
pand van Den Heijer Optiek. Een fijne plek
waar jonge mensen met een arbeidsbeperking
een werkplek vonden. Veel inwoners, maar
ook veel toeristen kwamen regelmatig langs
voor de heerlijke losse thee, een cadeautje of
gewoon gezellig voor een praatje.

heerlijk kunt rondstruinen in het overdekte
winkeldorp en waar je heerlijk kunt genieten
van bijzondere lokale lekkernijen in het
gezellige lunchcafe. Je wordt er geholpen
door het beste personeel dat je je kunt
voorstellen. De meeste medewerkers
hebben wat begeleiding nodig omdat ze een
beperking hebben, maar ze werken met veel
plezier en zijn blij met jullie komst. Bij alle
Vanaf 2014 begon het te kriebelen en werd
werkzaamheden krijgen ze de kans om op
er serieus nagedacht over uitbreidingsplannen. hun eigen tempo werkervaring op te doen.
Na meerdere gesprekken met de gemeente
Het zijn echte “Toppers”.
kon er in december 2016 een concreet plan
worden gepresenteerd aan het college. Een
Hunebedcity is ontstaan door alle
ambitieus plan, een plan dat eigenlijk te mooi creatieve ideeën vanuit het Toppersteam te
leek om waar te kunnen zijn. Het gehele team combineren. Zo wilden sommige Toppers
van Lekker Hip heeft de schouders eronder
heel graag in de horeca werken, terwijl
gezet en uiteindelijk werd de gezamenlijke
anderen Toppers juist weer graag met
droom waar gemaakt: Hunebedcity!
kinderen aan de slag wilden. Weer andere
gaven aan dol te zijn op muziek. Alle ideeën
In 2018 heeft het team ter kennismaking met samen hebben geleid tot Hunebedcity.
de horecawerkzaamheden alvast genoten van Daarnaast heeft ook het bijzondere pand
alle reuring op het pop-up terras naast de
zelf veel inspiratie gegeven tot wat het nu is
kerk. Een flexibel terras wat dagelijks werd
geworden.
op- en afgebouwd en waar gasten konden
genieten van heerlijke koffie en thee, maar
Er kan met veel trots teruggekeken worden
ook luxe hotdogs, cocktails en bijzondere
op de afgelopen 10 jaar waarin keihard
ijscreaties.
met elkaar is gewerkt om een droom te
verwezenlijken: een werkplek waarbij niet de
1 Juli 2020 opende Hunebedcity haar deuren. mensen worden uitgekozen bij het werk, maar
Hunebedcity is een mooie dagattractie voor
een plek waarbij het werk wordt uitgekozen
jong en oud waar kinderen tot 8 jaar gratis
bij de mensen. Een fijne werkplek, dat
kunnen spelen in de speelgrot. Waar je
verdient toch iedereen?

400 triathleten starten na drie jaar bij
RUNFORESTRUN Cross Triathlon Gasselterveld a.s. Vrijdag gelijk na de zwemvierdaagse
Op zondag 3 juli vindt op en rondom het Gasselterveld de vierde editie van de
RUNFORESTRUN Cross Triathlon plaats. Het evenement wordt op en rondom
het Gasselterveld georganiseerd en is nagenoeg uitverkocht. Vijf procent van
de deelnemers is afkomstig uit België. Alle solo onderdelen van dit spectaculair
evenement zijn uitverkocht, er zijn nog enkele estafette tickets te koop. De
vierhonderd deelnemers zwemmen 1500, 1000 of 500 meter. Vervolgens fietsen zij
drie, twee of één rondes van 15 kilometer over het noordelijk deel van de MTB route
Gieten. En sluiten het geheel af met drie, twee of één zware rondes van 5 kilometer
rondom het Gasselterveld, de recreatieplas bij Gasselte.
Door de corona maatregelen werden de
edities in 2020 en 2021 geannuleerd. "De
cross triathlon in 2020 was één van de eerste
van vijftien evenementen die door ons
geannuleerd moesten worden. Gaandeweg
het verloop van corona groeide de kennis
over corona maar desondanks kregen dit
soort kleinschalige buitensport evenementen
nog steeds geen vergunning van de overheid.
Laten we hopen dat men onderhand hiervan
geleerd heeft. Ik ga daar niet bij voorbaat
vanuit" aldus organisator Winfried Bats van
het evenementenbureau uit Gasselternijveen
Vanwege het zwemonderdeel zijn er
aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen.
De zwemmers worden beveiligd door
duikteams van VG Diving uit Wildervank
en kajakkers van kanovereniging de
Futen Zuidlaardermeer. Het Rode Kruis
afdeling Gieten biedt waar nodig medisch
support. Deze deelnemers zijn getraind en
zwemmen overwegend en afhankelijk van de
temperatuur van het water in wetsuits. Deze
bepalingen zijn eveneens noodzakelijk voor
het verkrijgen van een vergunning voor dit
evenement.

Aan het evenement werken ruim zestig
mensen mee. Bats: "We merken dat het
sinds corona niet alleen lastiger wordt
evenementen vol te krijgen, ook vrijwilligers
en veiligheidspersoneel worden schaarser.
Gelukkig hebben de RUNFORESTRUN
events nog een trouwe groep hardwerkende
vrijwilligers waar ik heel tevreden over en
trots op ben. Je hoort dat veel evenementen
niet meer georganiseerd kunnen worden
vanwege het ontbreken van deze goede
krachten. De personeelskrapte werkt ook
door in vrijetijdsbeleving en vrijwilligerswerk.
We zijn zuinig op en heel blij met deze
mensen". Inmiddels is er rondom het
Gasselterveld ook veel veranderd. Inmiddels
is het betaald parkeren ingevoerd maar
de vooraf geregistreerde deelnemers aan
het evenement worden toegelaten op de
nabijgelegen Camping de Lente van Drenthe.
Hierdoor bezetten de meeste deelnemers
geen parkeerplekken van het Gasselterveld als
het zwemweer is op 3 juli.

VK Bommetje in Zwembad De Zwaoi in
Valthermond
Vrijdag 1 juli a.s. zal het jaarlijkse VK Bommetje weer plaats vinden in het zwembad
in Valthermond. Deelname is geheel gratis en je kunt je tot vrijdag 1 juli 18:00 uur
opgeven bij de kassa.
De start van het VK Bommetje is na de
zwemvierdaagse en de verwachting is dat het

rond 19.00 uur gaat beginnen.

Tweede Oostermoer fietstocht
10 juli 2022
Op zondag 10 juli kunt u meedoen aan de 2e Oostermoer fietstocht. Wegens het
succes van vorig jaar hebben we wederom een mooie route van 50 kilometer voor u
uitgezet, met als start- en eindpunt het evenementen terrein aan de Boermarkeweg in
Eext.
Tijdens deze fietstocht volgt u knooppunten
die u door de prachtige omgeving van
de organiseerde dorpen Eext, Anderen
en Eexterzandvoort voert. Maar ook
Zuidlaren, die in 2023 aan de beurt is om het
Oostermoerfeest te organiseren, zal worden
aangedaan.

De route voert u door het veengebied naar
Nationaal Park de Drentse Aa. Onderweg
kunt een een aantal agrarische bedrijven
bezoeken die speciaal voor deze fietstocht
hun deuren hebben geopend. Daarnaast is
er de mogelijkheid om gratis de molen in
De start is op zondag 3 juli om 10.00, 12.00
Oudemolen te bezoeken. Via de Schaapskooi
en 14.00 uur. Meer informatie is te vinden op van Balloo voert de route u via Anderen terug
runforestrun.nl/cross-triathlon.
naar Eext waar u nog kunt genieten van de

praalwagenoptocht die om 14.00 uur gepland
staat. Deelname aan de tocht bedraagt
€ 2,50 per persoon. U kunt zich vooraf
inschrijven op onze website of zondag 10
juli contant betalen in de tent. Tussen 8.30
- 11.00 uur kunt kunt u zich melden in de
tent en ontvangt u van ons de route en een
aandenken.
Kijk op www.oostermoerfeest.nl voor het
volledige programma van Oostermoer 2022
dat van 3 t/m 10 juli in Eext, Anderen en
Eexterzandvoort georganiseerd wordt.
Tip: U kunt van 3 t/m 10 juli de lichtroute
fietsen door de versierde straten van Eext.
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