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Midden in de Samenleving!

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

Veel bedrijven en winkels zijn weer open
voor publiek
Overal in Borger-Odoorn en Aa en Hunze hebben afgelopen zaterdag winkels,
kappers en sportscholen hun deuren weer geopend. Na een Lockdown van vier weken
mochten zij de deuren weer open. De horeca- en cultuursector moet helaas nog wel
even wachten tot heropening.
Lees verder op pagina 11.

D66 vraagt aandacht voor de
wegversmalling ter hoogte van het
Boswachter Meelkerpad

Grietje en Jan Willem Braams bezorgen
al 40 jaar de krant in Gasselte

Het opheffen van de afslag Odoorn Noord bij de N-34 is
inmiddels afgerond. Hiermee behoort een gevaarlijke en
onoverzichtelijke kruising tot het verleden. D66 BorgerOdoorn is zeer ingenomen met deze wijziging van de
verkeerssituatie rondom Odoorn.
Lees verder op pagina 9.

Borgerder Gert Bijker wordt
de nieuwe hoofdtrainer van
vv Buinen
De 52-jarige Gert Bijker uit Borger wordt vanaf het
nieuwe voetbalseizoen de nieuwe hoofdtrainer van vv
Buinen.
Lees verder op pagina 27.

Veel animo voor Peuzelpad
in Drouwen en Gasselte
Vorig jaar was het Peuzelpad in Drouwen en Gasselte
al regelmatig te bewandelen: wandelen en onderweg
heerlijk smikkelen betekende al die keren voor de talloze
deelnemers genieten.
De drie horecagelegenheden in Drouwen en Gasselte,
Eetcafé-Kegelcentrum Alinghoek en Robin Hood Ribhouse
in Drouwen en Brasserie Flair in Gasselte staan ook dit jaar
weer elke zaterdag en zondag met de lekkerste versnaperingen
voor u klaar. Afgelopen zaterdag en zondag kon er ook weer
worden gelopen.
Lees verder op pagina 8.

Deze maand bezorgen Grietje Braams-Bontsema (67) en Jan Willem Braams (69)
uit Gasselte al veertig jaar lang de regionale kranten. Het begon allemaal met het
Drents Weekblad en daar kwamen nog vele titels bij. De contacten met mensen
vindt het echtpaar het leukste aan het bezorgen.
Door Eline Lohman
In 1982 zat Jan Willem
zonder werk en ‘om toch
wat te doen te hebben’
begon hij met het
bezorgen van het Drents
Weekblad. Elke week op
woensdag bezorgde hij
de krant bij de inwoners
van Gasselte. Vier jaar
lang deed hij dit alleen,
tot hij in 1986 ander
werk kreeg. Toen heeft
Grietje ook een deel van
de bezorging op zich
genomen, vertelt zij.
“Wij bezorgden allemaal
verschillende kranten,
zoals Week in Week
uit, de Nieuwsbode,
de Schakel en Handje
Contantje.
Lees verder op
pagina 27.
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Gemeentebelangen Borger-Odoorn ging
op bezoek bij Avitec in Nieuw-Buinen

Week in Week uit verschijnt
elke dinsdag huis-aan-huis in
Borger, Bronneger, Bronnegerveen,
Buinen, Buinerveen, Drouwen,
Drouwenermond, Drouwenerveen,
Ees, Eesergroen, Eeserveen,
Exloërveen, 1e Exloërmond,
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk,
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoornerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp,
Zandberg, Gieten, Gieterveen,
Gasselte, Gasselternijveen,
Schoonloo.
Elke dinsdag liggen extra
exemplaren Week In Week Uit
op de volgende adressen:
Bakkerij van Veenen, Exloërweg 8, Valthe. Slagerij Drent,
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond.
Hunzebergen,Valtherweg 36,
Exloo. Gemeentehuis, Hoofdstraat
50, Exloo. Tourist info, Hoofdstraat 55a, 7875 AB Exloo. Spar,
Hoofdstraat 49, Exloo. Geerts
Warenhuis, Zuiderhoofdstraat 9,
Exloo. Tankstation, Drentse Poort
1, Nieuw-Buinen. Gemeentehuis
Aa en Hunze, Spiekersteeg 1,
Gieten. Jumbo Abbas, Stationsstraat 37, Gieten. Tourist info,
Hoofdstraat 24 a, 9531 AG Borger.
Bruna, Grote Brink 3, Borger. AH,
Hoofdstraat 35, Borger, Camping
de 7 Heuveltjes, Odoornerstr. 25,
Ees (bak) (alleen in de periode van
1 april t/m 15 oktober), Camping
Het Verlaat, Zuiderdiep 510, Valthermond (alleen in de periode
van 15 maart t/m 15 oktober)
Eigenaar:
Harrie Meiringh
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Harrie Meiringh
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mariska@weekinweekuit.com
Inleveradressen Advertenties:
Bruna Borger aan de Grote Brink
in Borger

Op de zaterdagochtend bezoekt Gemeentebelangen regelmatig grotere en kleinere
bedrijven uit de gemeente Borger-Odoorn om te begrijpen wat het bedrijf doet, welke
problemen zij ondervinden en hoe we elkaar kunnen helpen.
Afgelopen zaterdag waren we te gast
bij Avitec, een bedrijf dat velen kenden
als: ‘die stratenmakers’. Maar aan de
werkzaamheden die nu gaande zijn bij
Klijndijk, de aansluitingen op de N34,
de stadsvloer in Emmen en Groningen,
kunnen we zien dat Avitec veel meer is
dan een stratenmakerbedrijf. Met bijna 300
directe en indirecte arbeidsplaatsen en 130
bedrijfsvoertuigen op de weg, is Avitec één
van de grotere werkgevers in het noorden.
Eigenaar Ben Timmermans uit Odoorn
nam ons mee in een wereld die groter en
grootser is dan we vooraf vermoedden.
Door jarenlange en continue innovatie
heeft Avitec zich een vooraanstaande plaats
veroverd in de infrastructurele wereld, waarbij
de duurzaamheid en milieubewustheid
een belangrijke rol spelen. Naast een hart
voor duurzaamheid, hebben Timmermans
en Avitec ook een hart voor de lokale
samenleving. Het bedrijf is diepgeworteld
in Borger-Odoorn en er werken zelfs
complete families. Ook biedt Avitec plek
aan 40 werknemers met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

Sinds enige tijd worden er ook
bouwactiviteiten ontwikkeld; vooral
appartementen voor starters en ouderen in
een verzamelgebouw, die dan ook steeds
landschappelijk ingepast worden waardoor
het landelijke karakter behouden blijft. Zo
ziet Gemeentebelangen het graag!
En ook aan toekomstplannen geen gebrek,
want doordat op de oude vloeivelden van
de Avebe nu zonneparken van Avitec staan,
is er voldoende elektriciteit beschikbaar om
een eigen waterstoffabriek te bouwen en in
bedrijf te houden, waardoor hun toekomstige
machinepark nog meer kan gaan werken op
waterstof.
Komend voorjaar zullen de plannen voor
de bouw van de waterstoffabriek in de
gemeenteraad van Borger-Odoorn besproken
worden. ‘Een prachtig plan als je het mij
vraagt en zeker iets waar ik mij de komende
jaren als raadslid hoop voor in te kunnen
zetten’, aldus Eisso Kronenberg, kandidaatraadslid van Gemeentebelangen BorgerOdoorn.

Prijswinnaars Kerstpuzzel
Week in Week uit bekend

Website
www.weekinweekuit.com

In de Kerstspecial van de Week in Week uit, week 51, stond een Kerstpuzzel. Wanneer
men de juiste oplossing instuurde, konden zij kans maken op een mooie geldprijs.

Advertenties digitaal:
info@weekinweekuit.com

De oplossing van de Kerstpuzzel luidde als
volgt: "Alle medewerkers van deze krant
wensen u prettige feestdagen en alvast een
goed en gezond nieuwjaar".

3e prijs: Fam. Vedder uit
Gasselternijveenschemond
2e prijs: M. Spreen uit Gieten
1e prijs: E. Knopper uit Nieuw-Buinen

Uit de vele inzendingen zijn de volgende
mensen in de prijzen gevallen:

De prijswinnaars hebben persoonlijk bericht
gehad en wij wensen iedereen veel plezier met
hun gewonnen geldbedrag.

Uiterste inlevertijden:
-OTO’tjes, IM voorpagina en
advertenties vrijdag 10.00 uur.
-familieberichten ma 10.00 uur.
Opmaak/Grafisch:
Studio Week in Week uit
0599 - 61 33 36
Gemeenteberichten: Bureau Grafique
Verspreiding:

Klachten Bezorging:
0591 - 677 520
Druk:
Hoekstra Krantendruk,
Emmeloord
© 2022 Week in Week uit
In alle advertenties: Prijswijzigingen
en typ-/zetfouten voorbehouden.
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Wijkagenten
Wijkagenten Borger-Odoorn zijn
bereikbaar via 0900-8844 of politiebureau Exloo (open: maandag
t.m. vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur,
aangifte alleen op afspraak). Wijkagenten in Borger-Odoorn zijn:
Hans Walvius. hans.walvius@
politie.nl: Gebied: Valthermond, 2e
Valthermond, Zandberg, 1e Exloermond, 2e Exloermond, Boermastreek, Exloerveen.
Arjan Katerberg. arjan.katerberg@
politie.nl. Gebied: Nieuw-Buinen,
Buinerveen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Bronnegerveen.
Kobie Eefting. kobie.eefting@
politie.nl. Gebied: Borger, Bronneger,
Drouwen, Buinen, Ees , Westdorp,
Eesergroen en Ellertshaar.
Ben Uneken.
ben.uneken@politie.nl: Gebied:
Odoorn, Valthe, Klijndijk, Exloo,
Odoornerveen.
Wijkagenten Aa en Hunze zijn
bereikbaar via 0900-8844 of
politiebureau Gieten (open: ma.
en di. 13.00 tot 17.00. wo. en do.
van 09.00 tot 13.00 uur).
- Theo Dieterman, gebied Gieten
en Gasselte
- Louw Koster, gebied Rolde
- Eric Speelman, gebied Annen

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

Kerkdiensten
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Protestantse gemeente Borger hield inzamelingsactie

Borger
Protestantse gemeente,
www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang Westeresstraat): Meer info op:
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 23 januari 2022: Samenkomst
in MFA Het Hunzehuys
Molenstraat 3 Borger. Ingang achterzijde. P-plaats bereikbaar vanaf
Schultestraat. Inloop met koffie vanaf
10.00 uur. Aanvang 10.30 uur.
Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. L. Roersma (HA).
Gasselternijveen
Protestantse gemeente.
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, Drentse
Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan, 09.30
uur: ds. v.d. Weide (HA).
Baptistengemeente: Meer info op
baptisten-nieuwbuinen.nl
Odoorn
Vrijzinnig Hervormde
Gemeente Odoorn.
2e Exloërmond
Baptistengemeente:
Info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
kandidaat v.d. Wal.
Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. A. van Elten, De Hoeksteen.
Valthermond
Baptisten Gemeente, Henk van Egdom. Dienst is live te volgen via ons
Youtube kanaal ‘Baptisten-gemeentevalthermond’ en beginnen om 10 uur.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. A. van Elten, De Hoeksteen.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
Mevr. G. de Vries.
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, zondag 23 januari 9.30 uur,
Eucharistieviering, voorg. pastoor
J.E.B. Deuling. Woensdag 26 januari is
er om 9.00 uur een eucharistieviering.
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 Wolter
Greven, te volgen via YouTube onder
baptistenstadskanaal
Oosterkadekerk, Zondagmorgen, 23
januari om 9.30 u. ds. A. Lagendijk.
Zondagavond, 23 januari om 19.00 u.
ds. C.G. op ’t Hof uit Siddeburen.

Twee dagen lang was het mogelijk spullen in Het Anker achter
de Goede Herderkerk in Borger af te geven. Het was voor de Ruil
Goederen Bank (RGB in Nieuw-Buinen), namelijk om minder
draagkrachtige mensen te steunen. Een aantal ervan zijn aangewezen
op de Voedselbank, maar de sociale diaconie van de kerk vindt dat
ze ook op een andere manier gesteund dienen te worden en volgens
hen is dat door het afstaan van gebruiksproducten zodat zij het iets
gemakkelijker hebben.
Afgelopen zaterdag en zondag
was het mogelijk de spullen
langs te brengen. Het varieerde
enorm, maar er werden vooral
veel hygiëneproducten gebracht:
washandjes, douchegel,
schoonmaakmiddelen, deodorant,
vloerschoonmaakproducten,
wasmiddelen, stoffen, stofbliklen
met vegers, wc-papier, shampoo,
keukenrollen, handdoeken,

Industrieweg 25 in Nieuw-Buinen.
Grotere spullen kunnen door de
ruilgoederenbank worden opgehaald.

Het is niet de eerste keer dat
Protestantse gemeente Borger aan
liefdadigheid doet, want in het
verleden werd al veel vaker iets
georganiseerd: het organiseren van
desinfectiegel voor de handen
weekendjes of midweekjes weg
en verdere persoonlijke
voor gezinnen en alleenstaanden die
verzorgingsmiddelen, etc. Ook
anders nooit op vakantie kunnen, het
kleding, stoelen, serviezen en onder
verzorgen van vakantiepakketjes voor
meer speelgoed werden gebracht. De kinderen uit gezinnen die gebruik
grotere producten worden door de
maken van de voedselbank, maar ook
sociale diaconie bij de gulle gevers
bijvoorbeeld Sinterklaaspakketten en
thuis opgehaald. Mensen die het
kerstpakketten. (Week in Week uit /
afgelopen weekend niet in staat waren Gerry Grave)
spullen te brengen kunnen dat alsnog
doen bij de Ruilgoederenbank aan de

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

Leerlingen De Poolster in Nieuw-Buinen in
promotievideo techniekproject Ubbo Emmius
Leerlingen uit groep 8 van
OBS De Poolster in NieuwBuinen zijn de hoofdrolspelers
in een promotievideo van een
techniekproject van Ubbo
Emmius. Afgelopen week zijn er
opnames gemaakt voor de video
bij verschillende bedrijven.
Al eerder dit schooljaar hebben
vierdejaars studenten van de Pabo
in Emmen een draaiboek gemaakt
voor verschillende technische
bedrijven in de regio. De aankomend
leerkrachten kregen zo een beter
beeld van techniek en konden de
bedrijven helpen een leerzaam en
interessant programma te maken.
Afgelopen jaar deden Thalens PPS in
Drouwenermond, Reclycar en Hoving
Holland in Stadskanaal en SSPB in
Hoogezand mee.
De 6 leerlingen van De Poolster
hebben tijdens de filmdag de
verschillende bedrijven bezocht en
daar allerlei technische opdrachten
uitgevoerd. Zo hebben ze bij SSPB
hun eigen gereedschapskist gemaakt
en daar hun naam in gegraveerd. Bij
Ubbo Emmius aan de Sportparklaan
hebben ze elektro-opdrachten
uitgevoerd en hebben ze van
kunststof een helm gemaakt.
Prijswinnend project
Het project om Pabo-studenten

van NHL Stenden in Emmen in te
zetten bij technische bedrijven in de
regio won vorig jaar een landelijke
prijs. Het project, bedacht door Peter
Zwiers uit 2e Exloërmond, won
hiermee extra budget om techniek
nog verder te promoten onder
basisschoolleerlingen. Zwiers is
projectleider Sterk Techniekonderwijs
bij Ubbo Emmius/ Noorderpoort
Beroepsonderwijs. Met de prijs
van Jet-Net & TechNet is de
promotievideo opgenomen, zodat het
initiatief ook in andere delen van het
land onder de aandacht kan worden
gebracht. De leerlingen waren erg
enthousiast over de dag. Het heeft
de interesse voor techniek verder
aangewakkerd. De film wordt nu
verder uitgewerkt en zal binnenkort
online worden gepresenteerd.
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Basisscholen halen oud papier op in
Buinerveen en Nieuw-Buinen West
Oud papier wordt door beide basisscholen, OBS 75 en CKC 59, opgehaald op
zaterdag 22 januari, zaterdag 26 februari, zaterdag 26 maart, zaterdag 30 april,
zaterdag 28 mei, zaterdag 25 juni en zaterdag 30 juli.
Het verzoek van de scholen is om pas op zaterdagochtend vanaf 8.30 uur het aan de
straatkant te zetten. Vooral als het regent, is het voor de vrijwilligers heel vervelend om
dit nat op te moeten pakken.

Drouwen en omgeving staan stil bij de
bevrijding
Op 8 april a.s. wil men in Drouwen alsnog stilstaan bij de bevrijding. Op deze dag
doet de Drenthe Liberty Tour Drouwen aan.
Van 12.00 tot 14.00 uur krijgen de deelnemers een lunch aangeboden. Meer dan 150
voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog verzamelen zich die dag rondom het dorpshuis in
Drouwen.

Gemeentebelangen Borger-Odoorn wil
debat over normenbepaling windpark
Gemeentebelangen Borger-Odoorn wil de memo over de gevolgen van
de uitspraak van de Raad van State over windparken agenderen voor de
raadsvergadering van donderdag 20 januari. D66 Borger-Odoorn en Leefbaar
Borger-Odoorn sluiten zich hierbij aan.
De Raad van State heeft bepaald dat de overheid onderzoek moet doen naar de effecten
die windturbines hebben op het milieu. Uit de memo blijkt dat een windexploitant zelf
een locatiespecifieke milieubeoordeling op kan stellen. De windexploitant kan daarna
bij het Rijk een aanvraag indienen om de bestaande vergunning te wijzigen. Nadat het
windpark onderzoek heeft laten verrichten, kan het nieuwe normeringen voorstellen aan
de vergunningverlener. In het geval van Windpark Drentse Monden en Oostermoer is dat
het Rijk. De vergunningverlener zal deze voorstellen vervolgens toetsen.
Windpark Drentse Monden en Oostermoer gaat waarschijnlijk zo’n wijzigingsvoorstel
doen. Hierbij gaat het park volgens ingewijden in zee met een onderzoeksbureau dat
beticht wordt van belangenverstrengeling. Gemeentebelangen Borger-Odoorn vindt deze
gang van zaken onacceptabel.
RTV Noord meldde onlangs dat er nauwe banden zijn tussen de windsector en de
overheid. De landelijke windmolennormen worden namelijk onderbouwd op basis
van gegevens die verstrekt worden door onderzoeksbureaus die vaak lid zijn van de
Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA). In het beste geval heeft men de schijn
tegen. Deze gang van zaken is niet bevorderlijk voor het vertrouwen van de burger.
Gemeentebelangen vindt het vreemd dat de gemeente Borger-Odoorn het windpark
in staat stelt om zelf het milieuonderzoek uit te laten voeren. Deze gang van zaken,
waarbij onderzoeksbureaus worden ingeschakeld die zich schuldig maken aan
belangenverstrengeling, is volstrekt onacceptabel en daarom wil Gemeentebelangen dat
de raad meer grip krijgt op de normenbepaling.
Daan Hooiveld, lijsttrekker van Gemeentebelangen: ‘Wij vinden het heel vreemd dat het
windpark zélf de regie krijgt over het onderzoek naar de milieueffecten van de turbines.
Dat is hetzelfde als een slager die zijn eigen vlees keurt. Daarnaast maken wij ons zorgen
over het groeiende aantal gezondheidsklachten in de regio die volgens experts met de
windturbines in verband gebracht kunnen worden.’
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Veel animo voor Peuzelpad in Drouwen en Gasselte

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

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Anita Witzier en Edson
da Graça zoeken Drentse
liefdesverhalen voor nieuw
KRO-NCRV programma
Festival van de liefde
Voor het nieuwe
KRO-NCRV
programma
Festival van de
liefde zoeken
presentatoren
Anita Witzier en
Edson de Graça
bijzondere verhalen
over de liefde. Wil
jij dit jaar jouw
grote liefde verrassen? Bijvoorbeeld door eindelijk
die liefdevolle woorden Wil je met mij trouwen? uit te
spreken? Of waren de afgelopen jaren best pittig voor
jullie en wil je op een bijzondere manier de liefde voor
elkaar vieren, of je huwelijksgeloften hernieuwen? Of
wil je ten overstaan van honderdduizenden kijkers de
liefde voor je partner bekrachtigen met een huwelijk op
tv? Meld je dan aan via liefde@kro-ncrv.nlof www.kroncrv.nl/festivalvandeliefde.
Edson: “Ons nieuwe programma Festival van de liefde is
echt, het is oprecht. Want wie houdt er nu niet van de liefde?”
Anita vervolgt: “Ons programma gaat over verbinding, het
zijn verhalen die ons allemaal raken. Want de liefde is van
ons allemaal.” Dit voorjaar komt KRO-NCRV’s Festival van
de liefde naar meerdere plaatsen in ons land en slaat daar de
festivaltenten op. Festival van de liefde is deze zomer te zien
bij KRO-NCRV op NPO 1.
Festival van de liefde, medio augustus bij KRO-NCRV op
NPO 1.

Vorig jaar was het Peuzelpad in
Drouwen en Gasselte al regelmatig
te bewandelen: wandelen en
onderweg heerlijk smikkelen
betekende al die keren voor de
talloze deelnemers genieten. De drie
horecagelegenheden in Drouwen
en Gasselte, Eetcafé-Kegelcentrum
Alinghoek en Robin Hood Ribhouse
in Drouwen en Brasserie Flair in
Gasselte staan ook dit jaar weer elke
zaterdag en zondag met de lekkerste
versnaperingen voor u klaar.
Afgelopen zaterdag en zondag kon
er ook weer worden gelopen. Zoals
altijd kan er bij een van de drie
horecagelegenheden worden gestart.
Voordat men startte kreeg men een
kop koffie met een peuzeltje, een
zelfgemaakt koekje. Daarna gingen de
deelnemers op pad. De paarse route
van Natuurmonumenten diende te
worden gevolgd. Onderweg kreeg men
bij de horecagelegenheden overheerlijke
peuzelgerechtjes. Zo was er bij Robin
Hood Ribhouse een gevulde wrap
met kip, zalm of geitenkaas en een
soepje. Bij Brasserie Flair kon men
een huisgemaakte Chili con carne
met taco, dip en salade en mexican
streetfood eten. Na afloop was er bij
Eetcafé-Kegelcentrum Alinghoek de

Inwoners uit de gemeente Borger-Odoorn voorafgaand aan hun wandeltocht op het terras en voor
het horecapand van Eetcafé-Kegelcentrum Alinghoek in Drouwen.
mogelijkheid een kippendij piri piri met
quinoa te nuttigen.
Michel Martens van EetcaféKegelcentrum Alinghoek kijkt met
een tevreden gevoel op het Peuzelpad
van het afgelopen weekend terug. “Er
waren heel wat deelnemers. Ongeveer
tweehonderdvijftig mensen deden mee.

We vinden het fantastisch om dit samen
met Robin Hood Ribhouse en Brasserie
Flair te mogen organiseren.”
Het Peuzelpad is elke week online te
boeken via www.peuzelpad.nl. (Week in
Week uit / Gerry Grave)

Lekker in een knusse toercaravan of autobus eten bij
Robins Rolling Restaurant in Drouwen
Robin Hood Ribhouse
in Drouwen staat vanaf
het eerste moment
dat de pandemie zijn
intrede in ons land
deed niet stil. Wat heet,
het restaurant is dag
in dag uit voor u bezig
(geweest) om het u
ondanks de geringe
openingstijden, of de
momenten waarop het
restaurant gesloten
diende te zijn, erg naar
de zin te maken. Het
begon met een drivethru, een bike-thru en
later onder meer een
tent waar u met auto
en al doorheen kon
gaan om uw gerechten
te bestellen. Nu – na
wederom een lockdown
– staan er zelfs een
toercaravan en een autobus van Brouwerij Maallust op het terrein voor het
restaurant. In zowel de toercaravan als de autobus kunt u gezamenlijk van
een heerlijk diner genieten: Robins Rolling Restaurant in Drouwen is sinds
afgelopen zaterdag voor u geopend.
Eigenaar Jan Gerben Dijk (foto) van
Robin Hood Ribhouse blijkt weer
eens erg creatief en heeft al heel wat
leuke reacties mogen ontvangen. “We
doen het graag voor u. Het is al een
erg moeilijke tijd en wij willen het onze
gasten zo aangenaam mogelijk maken.
Er staan hier vaak campers en als men

dan iets bestelde dan aten ze dat in hun
camper op. Andere gasten die met de
auto kwamen zagen dat en het leek hen
ook wel wat.
We zijn erop ingesprongen door dit
voor hen min of meer ook mogelijk
te maken door er een toercaravan en

een autobus neer te zetten. Er is al
veelvuldig voor gereserveerd.”
Gasten mogen er twee uur gebruik van
maken zodat ze lekker rustig kunnen
dineren. Dijk verklapte alvast dat het
hier niet bij blijft en er mogelijk meer
voertuigen komen te staan. Hier kunnen
de gasten dan ook in gaan plaatsnemen
zodat dineren bij Robins Rolling
Restaurant een unieke belevenis zal zijn.
(Week in Week uit / Gerry Grave)
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SV Borger organiseerde met succes een virtuele
nieuwjaarsloop

v.l.n.r. Remco Keizer, Gijs Klompmaker en Vincent Wever op de eigenlijke startplek van de reguliere nieuwjaarsloop voor het sportcomplex
van SV Borger aan de Drift.
Al vele jaren organiseert SV Borger de traditionele nieuwjaarsloop in het
eerste weekend van januari. Dit jaar vond die op een andere manier plaats,
namelijk virtueel. Dat houdt zoveel in als het lopen van de nieuwjaarsloop
naar eigen wens; niet groepsgewijs, maar ieder voor zich en wel afgelopen
zondag. Ook afgelopen maandag werd er nog gelopen. Het gold voor
deelnemers van de selectie van Borger die van het trainingskamp in
Portugal waren teruggekomen. Het voltallig team moest zekerheidshalve in
quarantaine en vanaf maandag jl. mochten ze weer de straat op.
De organisatie is normaliter in handen
van de vereniging an sich, deze keer
tekende een drietal spelende leden van
Borger Zondag 2 ervoor: Remco Keizer,
Gijs Klompmaker en Vincent Wever.
“Het leek ons leuk de nieuwjaarsloop

door te laten gaan, maar we wisten dat
het anders zou moeten dan anders;
het organiseren van evenementen is
immers nog niet toegestaan en omdat
het niemand mag worden verboden
om te gaan hardlopen of wandelen

besloten we het als zodanig te doen.”
Deelnemers konden zich via Strava of
de website van SV Borger inschrijven
en deden dat veelvuldig: al met al
waagden ruim vijftig deelnemers zich
aan de voettocht door en rond Borger.
De route mochten ze zelf bepalen,
maar de afstand van zeven en een halve
kilometer moest wél worden volbracht.
“Voor die afstand kozen we bewust,
omdat de club dit jaar 75 jaar bestaat. 75
kilometer vonden we iets te veel van het
goede”, lachte de organisatie. (Week in
Week uit / Gerry Grave)

Zorgelijke signalen ontvangen van inwoners uit Odoorn, Exloo en Ees

D66 vraagt aandacht voor de wegversmalling ter
hoogte van het Boswachter Meelkerpad
Het opheffen van de afslag Odoorn Noord bij de N-34 is inmiddels
afgerond. Hiermee behoort een gevaarlijke en onoverzichtelijke kruising tot
het verleden. D66 Borger-Odoorn is zeer ingenomen met deze wijziging van
de verkeerssituatie rondom Odoorn.
Ons jarenlange pleidooi voor een
fietspad, gescheiden van de rijwegen,
tussen de Bovenstraat Exloo en
Odoorn (en eerder al tussen Ees en de
Bovenstraat bij Exloo) is gehoord en
ook tot een afronding gekomen.

volgende vragen gesteld aan het college
om aandacht te vragen voor deze
situatie.

1. Waarom is er voor gekozen om
een wegversmalling door te voeren
ter hoogte van het viaduct over het
Ook de parallelweg is sinds 24 december Meelker pad?
geopend voor verkeer. Over deze weg
heeft de fractie van D66 echter een
2. Ziet u mogelijkheden om de
aantal zorgelijke signalen ontvangen van veiligheid bij deze ‘versmalling’ verder
inwoners uit Odoorn, Exloo en Ees.
te verhogen met name voor elkaar
tegemoet komend verkeer?
Er worden zorgen geuit over de
inrichting, overzichtelijkheid en
3. Is de ingestelde afstand tussen de weg
ingebruikname ten aanzien van de
en het fietspad vanuit het oogpunt van
nieuw ontstane (verkeer)situatie met
verkeersveiligheid voldoende?
name ter hoogte van het Boswachter
Meelker pad aan de Borgerderweg.
4. Kunt u aangeven welke afspraken
er zijn gemaakt met de provincie
Onze fractie vindt het belangrijk dat
over het onderhoud van de bermen,
de verkeersveiligheid in onze gemeente weginrichting, bebordingen etc
zo optimaal mogelijk is en daarom de

Mocht u nadere aanvullingen of
suggesties hebben dan kunt u ons
raadslid Martin Hoogerkamp daar
natuurlijk voor benaderen.

Dinsdag 18 januari 2022

IJS 9,PR .99
21
€

AUDI A3 Limousine 1.0 TFSI
Automaat Sport navi/airco/17”LM
/cruise/pdc
Juli 2017 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Automaat
58.475 km - Nieuwprijs: €36.220,-

IJS 0,PR .70
17
€

DE SHOWROOM
IS WEER OPEN

VAN 09.00 TOT 17.00 UUR!
WILT U LIEVER EEN AFSPRAAK?
BEL OF MAIL NAAR:
TELEFOON: 0599 - 23 44 57
MOBIEL: 06 - 12 29 33 03

IJS 9,PR .99
18
€

FORD FIESTA 1.0 EcoBoost STLine navi/clima/17”LM /cruise/
sportpakket
Juli 2020 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
13.213 km - Nieuwprijs: €24.550,-

IJS 9,PR .99
20
€

MAIL:

MAZDA CX-3 2.0i Dynamic navi/
clima/16”LM /trekhaak/pdc
April 2017 - Blauw metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
56.025 km - Nieuwprijs: €27.740,-

IJS 9,PR .99
25
€

PEUGEOT 3008 1.2 PureTech GT
Line Navi/clima/19”LM /camera/
cruise/panodak - September 2018
Wit metallic - Half leder - Benzine
Handgeschakeld - 42.565 km
Nieuwprijs: €42.380,-

IJS 0,PR .40
22
€

OPEL ASTRA 1.2 Elegance 17”LM/
Clima/cruise /Navi - Januari 2020
Blauw metallic - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 9.134 km
Nieuwprijs: €38.520,-

IJS 0,PR .90
26
€

OPEL GRANDLAND X 1.2 T
Innovation navi/clima/18”LM /
cruise/camera - September 2020
Rood metallic - Half leder - Benzine
Handgeschakeld - 41.014 km
Nieuwprijs: €40.880,-

VERKOOP@AUTOCENTRUMBORGER.NL

IJS 9,PR .99
29
€

N

IE

UW

!

TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid
automaat Dynamic NIEUW!!
clima/18”LM
April 2021 - Grijs metallic - Stof Hybride - Automaat - 5 km
Nieuwprijs: €35.390,-

IJS 0,PR .90
20
€

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

IJS 0,PR .90
27
€

OPEL GRANDLAND 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 .90
16
€

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

IJS 0,PR .90
19
€

OPEL CROSSLAND X 1.2 T
Edition 2020 navi/clima/16”LM /
camera/pdc/cruise
Mei 2020 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
40.658 km - Nieuwprijs: €28.640,-

IJS 0,PR .90
23
€

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

NISSAN QASHQAI 1.2 N-Connecta
navi/clima/18”LM /cameradonker
glas - 85kW (116PK) - Mei 2018
Zwart metallic - Benzine - Handgeschakeld - Stof - 36.863 km
Nieuwprijs: €32.720,-

IJS 0,PR .90
20
€

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

IJS 0,PR .90
23
€

OPEL CROSSLAND X 1.2 T Automaat Edition 2020 navi/16”LM /
clima/cruise
November 2020 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Automaat
28.078 km - Nieuwprijs: €34.440,-

IJS 0,PR .90
32
€

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

Dinsdag 18 januari 2022

Veel bedrijven en winkels zijn weer open
voor publiek

M.i.v. het nieuwe seizoen zal Hindrik
Snijders de nieuwe hoofdtrainer zijn van
het eerste elftal van vv Nieuw Buinen.
Met de 34-jarige Snijders is er een ‘oude’
bekende terug bij de club. Hij was vanaf
2009 t/m 2013 de eerste doelman van
de club en heeft de promotie naar de
hoofdklasse in 2013 meegemaakt.
Op dit moment is Hindrik nog verbonden
aan zaterdag 4e klasser HS’88 uit Hoogezand
maar hij is, na drie seizoenen, toe aan een
nieuwe uitdaging.
Als keeper heeft Hindrik zijn jeugdopleiding
gehad bij de BV Veendam om volgens zijn
weg te vervolgen via Appingedam, NieuwBuinen, Be Quick, ACV en heeft afgesloten
bij Veendam 1894.
Na zijn actieve spelerscarrière is hij zich gaan
focussen op het trainerschap en is hij bij
Veendam 1894 een succesvolle jeugdtrainer
geweest van o.a. JO19-1.

v.l.n.r. Casper Oost (Voetbaltechnische zaken),
Hindrik Snijders en Siert van der Laan (Voorzitter)
Sinds seizoen 2019-2020 is hij hofdtrainer
bij HS’88 waar hij momenteel met de
selectie de koppositiebezet. De visie
van Hindrik en de club sluiten goed op
elkaar aan en dit hebben wij vandaag
bekrachtigd door het ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst.vv Nieuw
Buinen heet hem van harte welkom en
wensen hem veel succes.

Overal in Borger-Odoorn en Aa en Hunze hebben afgelopen zaterdag winkels,
kappers en sportscholen hun deuren weer geopend. Na een Lockdown van vier weken
mochten zij de deuren weer open. De horeca- en cultuursector moet helaas nog wel
even wachten tot heropening.
Week in Week uit bracht even een bezoekje
aan De Hondsrug Schoenmode in Borger.
Frans Jan en Yvonne Lubberts zijn maar
wat blij dat ze weer open mogen na 4 weken
verplicht dicht te zijn geweest. Ook pedicure
Grietje is zeer tevreden dat ze weer mogen
ondernemen. Het liep afgelopen zaterdag

weer ouderwets mooi door in de sfeervolle
zaak aan de Torenlaan in Borger. Mensen zijn
weer blij dat ze weer terecht kunnen in de
winkels in onze regio. Men kan de artikelen
weer voelen en passen en natuurlijk is er weer
ruimte voor een praatje.

Samen met GroenLinks ook in 2022 weer
duurzaam blijven ondernemen
Dat kan, maar dat biedt zo zijn eigen uitdagingen in deze tijden van corona.
Uitdagingen? Ondernemen is nu met weer een lockdown en allerlei andere
belemmeringen gewoon stinkend moeilijk. Daarom protesteerde GroenLinks in de
afgelopen decemberraad tegen de suggestie van het college om de opgebouwde
bestemmingsreserve voor corona dit jaar mogelijk terug te storten in de algemene
middelen. GroenLinks vindt dat onverantwoord. En we vonden het CDA aan onze
kant.
Immers, er zijn steeds meer onzekerheden.
Hoe komt ondernemend Borger-Odoorn
met nu al het water tot aan de lippen uit deze
lockdown? Waarschijnlijk is dadelijk meer
steun nodig dan ooit. En ook voor personeel
dat zijn of haar baan kwijtraakt door het
omvallen van hun bedrijf. En dan hebben we
het nog niet over onze evenementensector en
ons verenigingsleven.

Werken aan een gezonde leefstijl is nog nooit zo leuk geweest

Start eerste groep van het programma
Cool 2B Fit mini in de gemeente
Borger-Odoorn

In maart 2022 wordt er weer gestart met de eerste groep van het programma Cool 2B
Fit mini in de gemeente Borger-Odoorn.
Cool 2B fit mini is een leefstijlprogramma
voor kinderen die een gezondere leefstijl
willen. Samen met hun ouders/verzorgers
werken we op een sportieve en zeer leuke
manier aan een gezondere leefstijl. Ouders/
verzorgers kunnen ook zelf contact opnemen
met de combi coaches of via de basisschool
voor meer informatie en deelname
mogelijkheden. Schroom niet en trek ons aan
de mouw, app of bel. Wij staan altijd open
voor een vrijblijvend gesprek.
Wat is Cool 2B Fit mini?
In Maart 2022 gaat de eerste groep
“mini’s” van start. De kinderen sporten
samen één keer in de week. Op hetzelfde
moment hebben alle ouders/verzorgers een
bijeenkomst met het Cool 2B Fit team van

professionals of ze sporten en bewegen
samen met hun kind. Bij de start wordt per
gezin bekeken welke begeleiding er nodig is
en krijgen de gezinnen een programma op
maat. Daarnaast krijgen de ouders/verzorgers
vele handvatten op de diverse onderwerpen
die worden behandeld. Ook hier is naast het
verkrijgen van een gezondere leefstijl, meer
zelfvertrouwen en goed in je vel zitten heel
belangrijk. Plezier staat altijd voorop.
Heb je interesse in Cool 2B Fit of Cool 2B
Fit mini en wil je meer informatie? Neem dan
contact op met combi coach Daniel Kroder:
Tel: 06 – 25 44 47 02 of e-mail: d.kroder@
borger-odoorn.nl, of combi coach Stefan
Kiestra: Tel: 06 – 11 78 32 75 of e-mail:
s.kiestra@borger-odoorn.nl

Ook in 2022 wil GroenLinks ruimte en
steun blijven bieden aan ons midden- en
kleinbedrijf. Aan horeca en toeristische
sector. Maar ook aan ondernemen in ruimere
zin, bijvoorbeeld door het organiseren van
evenementen. Zeker in deze tijden van
corona. Ook wij gaan voor een gezond
vestigingsklimaat. Met ruimte ook voor
nieuwe kansen! Maar ook duurzaam. En in

evenwicht met onze natuurlijke waarden.
Dus ja tegen bijvoorbeeld uitbreiding van
toeristische voorzieningen, maar dan wel
binnen proporties en kleinschalig. En ja
tegen verduurzaming van bestaande grote
evenementen waarop we trots zijn zoals
ons Boerenrock. Maar een uitgesproken
neen tegen vergunning voor de grootste
offroad rally van Nederland, de Roompot
Baja Borger. Midden in onze natuur! Hoezo
Citta-slow? We hebben het college van B&W
hierover kritische vragen gesteld. Daar komen
we binnenkort nog op terug!
Pieter de Groot 06.13750704
Metze Geertsma 06.51514186
Peter Zoeteman 06.52091499
LEES ONS PROGRAMMA op:
borgerodoorn.groenlinks.nl
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Familieberichten
kunt u inleveren
tot maandagmiddag
14.00 uur bij de Bruna
in Borger.
De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Zonder Jentsen is alles anders.
Via deze weg willen wij u danken voor de blijken van
medeleven bij het overlijden van onze kanjer

Eerste liefde, laatste dromen
door de IJssel meegenomen

Jentsen Boelens

Janna Reynders-Gerrits

Het is voor ons een ﬁjne en troostrijke gedachte
dat hij bij velen een plekje in het hart hee t.
Henk-Jan, Marieke, Vera en Imre
Borger, januari 2022

Vierseizoenen wandelcircuit in de
Drentse Monden en in de Kanaalstreek

Inschrijving ‘Fysiotherapie
Musselkanaal Lentewandeling’
in Ter Apelkanaal geopend
Op zaterdag 19 maart a.s. vindt in Ter Apelkanaal de
Lentewandeling plaats. De Lentewandeling is de eerste
wandeling van het vierseizoenen wandelcircuit in de
Drentse Monden en in de Kanaalstreek.
Inschrijven voor de Lentewandeling op
www.reumactief.info is vanaf nu mogelijk. De organisatie is
in handen van ReumActief in samenwerking Fysiotherapie
Musselkanaal. De wandelingen zijn voor een ieder
toegankelijk, ook voor mensen met fysieke of verstandelijke
beperkingen. De afstanden die gelopen kunnen worden zijn
3, 5, 10 of 15 km. Aan de 3 km kunnen ook gebruikers van
een rolstoel of rollator deelnemen en is gratis begeleiding
toegestaan. Na-inschrijving is mogelijk op 19 maart vanaf
09.00 uur in Restaurant ‘De Palm’, Ter Apelkanaal Oost 114
in Ter Apelkanaal.
De starttijden vanaf De Palm zijn: 15 km 09.00-11.00, 10 km
09.30-12.00, 5 km 10.00-13.00 uur en de 3 km 11.00-13.00
uur. De routes van de 5, 10 en15 km gaan gedeeltelijk of
geheel door de gehuchten Slegge, Ter Wisch en Ter Haar.
De deelnemers aan de 3 km blijven op paden die geschikt
zijn voor rolstoelen en rollators. Het inschrijfgeld voor alle
afstanden bedraagt bij voorinschrijving € 5,00, inclusief
een consumptie na afloop. Kinderen t/m 12 jaar betalen €
3,00 en worden na afloop op ranja getrakteerd. De kosten
van de na-inschrijving bedragen bij volwassenen € 6,00 en
voor kinderen t/m 12 jaar € 3,00. Graag contant of met pin
betalen! De deelnemers ontvangen na de eerste inschrijving
een stempelkaart die na elke wandeling weer moet worden
meegenomen. Bij deelname aan drie van de vier wandelingen
ontvangen de deelnemers een leuke herinnering. De volgende
wandelingen in het circuit zijn: 18 juni Zomerwandeling
in Stadskanaal, 17 september Herfstwandeling in 2e
Exloërmond en 17 december Winterwandeling in Nieuw
Buinen. de locaties worden nog bekend gemaakt.
Voor nadere informatie kunt u op werkdagen
tussen10.00-16.00 uur contact opnemen met Anita Sanders,
06 – 25 31 20 09 of mail naar: info@reumactief.info

* 13-10-1939
Deventer

† 30-12-2021
Borger

Partner van Ab Reynders † 1995
en John Anema † 2017
Ingrid Reynders en Pjotr Wiese
Karin Reynders en Guus van der Linden
Astrid Reynders
Matisse
Camille
Celeste
Elodie

Haar stoel is leeg
Haar stem is stil
Gesloten ogen: eindelijk rust
We hebben haar voor het laatst gekust
Zo is het goed.
Diep ontroerd zijn wij door de kracht waarmee ons mam en
lieve oma tot het laatst heeft gevochten om bij ons te blijven.

Roelie Hofman-Schuiling
* 15 juli 1934

† 11 januari 2022

In liefdevolle herinnering J.H. Hofman (28 juni 2010)
Riena en Jo
¤
Bart en Isabel
Rik en Marissa, Stan

De crematie heeft in kleine kring plaats gevonden.

Janny en Jaap
Anna-Lotte en Maarten
David en Minke

Correspondentieadres:
J.M. den Uylstraat 105, 9728 RJ Groningen

Henny en Marco
Kelly en Thijs
Esmee en Patrick

De overweldigende belangstelling en deelneming
die u ons betoond heeft na het overlijden van
onze lieve dochter, mijn zus, schoonzus, onze tante,
mijn oudtante en mijn vriendin

Karin Timmer
hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u zeer dankbaar voor de steun en troost die
ons dit heeft gegeven.
Wij betuigen u onze oprechte dank.

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Zuidbargerstraat 118
7812 AL Emmen

Ons bereikte het bericht dat ons lid

Roelie Hofman-Schuiling
is overleden.
Wij wensen de familie veel sterkte.

Jans en Mieni
Anja en Harry
Esmay

Vrouwen van Nu, Exloo

Layoni

Dion
Patrick

Valthermond, januari 2022

Familieberichten kunt u inleveren
tot maandagmiddag 14.00 uur bij
de Bruna in Borger.
De Bruna is maandag om 13.00 uur geopend.
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a.s. zondag op tv om 17.45 uur via NPO 2

De andere kant van …. Ireen Wüst
KRO-NCRV toont a.s. zondag een levendig portret uit
van schaatskoningin Ireen Wüst. De schaatslegende
maakt zich op voor haar laatste Olympische Spelen.
Ouders en goede vrienden zijn zelden zo openhartig
geweest over haar enorme drive en over de toekomst
na haar lange schaatscarrière. Wat dreef haar al die
tijd? Welke afslagen nam Ireen in haar leven? En hoe
hebben die haar als mens gevormd?
Ireen groeit op in Brabant in een
katholiek nest. Met name de tak van
haar vader heeft het schaatsen in het
DNA zitten en al snel blijkt dat ‘nooit
opgeven’ Ireens adagium is. Haar
loopbaan en privéleven kennen pikken
en dalen. Zo worstelt ze met blessures
en een identiteitscrisis vanwege haar
geaardheid. Ingrijpend is het overlijden
van schaatsvriendin Paulien van
Deutekom. Toch lijkt Ireen bij tegenslag
altijd weer het beste uit zichzelf te
kunnen halen.

Uitslagen Bridgeclub
Borger
Bridgeclub Borger speelden allen thuis Stepbridge
Online op de computer of iPad.
Uitslag Maandag 10 Januari 64 personen
1
2
3
4
5

Ans & Sicco d Jong
Joke Holscher & Henny Schmidt
Anneke v Hasselt & Rika Stel
Ellen Roeper & Johannes Sijbom
Lydia & Evert Wind

61,75%
60,95%
59,37%
58,10%
56,67%

Uitslag Woensdag 12 Januari 76 personen
1 Rieky & Tinus Zinger
2 Anneke v Hasselt & Rika Stel
3 Johannes Sijbom & Joffrie Bieleman
4 Trijnie Feringa & Roelie Roossien
5 Gerard Lasonder & Tjasso Roossien

65,40%
64,75%
60,57%
57,02%
55,66%

Onder voorbehoud van de maatregelen wordt op
dinsdag 25 januari a.s. de ledenvergadering van
Tennisclub Okko gehouden in de Lubbelinkhof in
Odoorn van 19.30 – 21.30 uur.
Er wordt in het eerste deel van de vergadering teruggekeken
op het afgelopen jaar en in het tweede deel komt o.a. de
renovatie van het Harm Kuiper Sportpark ter sprake. Leden
worden opgeroepen om allemaal te komen omdat men een
besluit moet nemen over wat de plannen met het sportpark
voor de tennisclub betekenen
Leden die de vergadering willen bijwonen en willen
meebeslissen kunnen een mail sturen aan info@tcokko.nl
De stukken worden dan toegestuurd.
Wanneer live bijeenkomen niet mogelijk zijn dan is de
vergadering volledig digitaal.

GARAGEBOXEN

Biologische boerderij
“de Morene”

in Exloo, Valthermond
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

aardappelen,
groenten en fruit

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

(Foto: J. Kramer)
en zijn er plannen om na haar
schaatscarrière ook de maatschappelijke
sector in te gaan.
Haar lerares Frans is niet verrast.
“Ireen wil in brede zin goed doen en
iets betekenen voor de medemens. Ze
heeft eens tegen me gezegd dat ze graag
mensen met een beperking wil helpen
met bewegen. Ik zie het haar meteen
doen en daarin ook weer succesvol
zijn!” Kruispunt, zondag 23 januari om
17.45 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.

Zomermarkt in Nieuw-Buinen
Nieuw-Buinen gaat zich richten op een Zomermarkt. Deze vindt plaats op de ijsbaan op zondag 12 juni.

Algemene ledenvergadering TC Okko in de
Lubbelinkhof in Odoorn

TE HUUR!

vriendschappen
en familiebanden.
“Familie is alles
voor haar en ze
maakt vrienden
voor het leven.
Ze staat voor
hen klaar, ook
in zware tijden.
Na het overlijden
van Paulien heeft
ze ook haar man
Kay en hun
dochter omarmd.
Voortgeduwd door haar overleden
Dat vinden wij
vriendin Paulien van Deutekom
typisch Ireen.”
wint ze een maand na haar dood de
Kay over die
wereldtitel op de 1500 meter. Ireens
periode: “Ireen
oudste vriendin Maartje, bewondert
heeft een heel groot hart. Ze gaf onze
haar hierom. “Het is ongelofelijk hoe ze dochter Lynne de gouden medaille die
dat heeft weten te combineren, want ze ze won voor de wereldtitel. Daarbij
heeft haar tot het laatst gesteund. Dat
deed ze een brief waarin ze beschreef
is mooi, maar ook loodzwaar. Tijdens
wie haar moeder voor haar was.
die wedstrijd en alle wedstrijden erna
Ongelofelijk mooi en dierbaar.”
gelooft Ireen dat Paulien er voor haar
is en daar haalt ze veel kracht uit. Het
Iets betekenen voor een ander lijkt er
brengt haar tot grote hoogte en dat is
altijd in te hebben gezeten bij Ireen,
ontzettend knap.” Als schaatser is Ireen maar ook haar maatschappelijke kant
vooral op zichzelf gericht en gaat ze
zien we steeds meer terug. Zo richtte
altijd voor de winst, maar haar ouders
ze met vriendinnen een stichting op die
zien die volledige overgave ook terug bij geld inzamelt voor kankeronderzoek

Lemenweg 4a
Drouwen
tel. 0599-564563

Het plan is om zowel een braderie als een rommelmarkt te
organiseren. Wilt u of kent u iemand die hier wel zou willen

staan dan graag contact opnemen met: gretha@vossystems
of berendsenlies@gmail.com / 06 – 52 32 38 95.

16

Dinsdag 18 januari 2022

17

Dinsdag 18 januari 2022

Luxe en zorgeloos kamperen met een caravan van
Caravan Centrum Emmen
van technische apparaten die in en
aan de caravans gemonteerd zijn en
caravanschade herstel. Kortom, aan
afwisseling en veelzijdigheid geen
gebrek.
Naast een caravanmonteur
is men ook op zoek naar een
caravanwasser, in deze functie zorg
je ervoor dat de caravans schoon
gemaakt worden voor aflevering.
Ben jij flexibel, schoolverlater,
of heb je een tussenjaar en zie
je het zitten om het team te
versterken? Neem dan contact
op. Contactpersoon voor beide
vacatures is Dhr. J.R Ensing en hij
is te bereiken via telefoonnummer
0591-628530 of per mail via info@
cc-emmen.nl.
Onderhoud en schadeherstel
Een caravan gaat jaren mee, mits
deze goed onderhouden wordt.
Een regelmatige onderhoudsbeurt
is daarom aan te raden en ook
daarvoor is Caravan Centrum
Emmen een vertrouwd adres.
Mocht er tijdens de vakantie of
weekendjes weg per ongeluk schade
aan de caravan ontstaan dan zorgen
de monteurs ervoor dat deze
Door Miranda Wolters
Kamperen is, mede door corona, een populaire manier geworden
om vakantie te vieren en hierbij kiezen steeds meer mensen voor
kamperen met een caravan. Men gaat dichter bij huis op vakantie en
coronaproof vakantie houden is gemakkelijk te realiseren omdat je
je eigen appartement op wielen bij je hebt.
“Toen de eerste lockdown begin
2020 werd aangekondigd hadden
we niet kunnen vermoeden wat
er daarna gebeurde”, vertelt Roan
Ensing van Caravan Centrum
Emmen. “We waren bang dat we in
aanloop naar het kampeerseizoen
vrijwel niets meer zouden
verkopen vanwege de lockdown
en de daarmee verband houdende
maatregelen maar het tegendeel
bleek waar. Kamperen bleek dé
manier te zijn om coronaproof op
vakantie te kunnen en de caravan
is populairder dan ooit. Op de
camping is het gemakkelijk om
afstand van anderen te kunnen
houden en je hoeft de ruimte
waar je verblijft met niemand
anders dan je eigen gezinsleden te
delen.” Caravan Centrum Emmen
is al meer dan 40 jaar hét adres
voor de aanschaf en onderhoud
van caravans van verschillende
merken en veel trouwe én nieuwe
klanten weten de specialist nog
steeds te vinden. “We zien ook dat
steeds meer mensen die vroeger
kampeerden maar toen kozen
voor hotelvakanties of kamperen
met een camper nu toch weer
terugkomen. Zij kiezen er nu toch
weer voor om met een caravan op
pad te gaan.”
Hobby, Fendt, Sprite en
Sterckeman
Hobby, Fendt en Sprite waren
merken die al sinds jaar en dag
bij Caravan Centrum Emmen te
vinden waren en daar zijn vorig
jaar de caravans van het merk
Sterckeman aan toegevoegd.
“Sterckeman produceert moderne
caravans die over het algemeen
wat lichter maar ook betaalbaarder
zijn dan de modellen van andere
merken”, legt Roan uit. “Dat zorgt
ervoor dat deze caravans niet alleen

geschikt zijn voor kampeerders met
een lichtere auto maar zeker ook
voor de beginnende kampeerder
die (nog) niet zo heel veel geld uit
wil geven aan het kampeermiddel.”
Naast bovengenoemde merken zijn
er bij Caravan Centrum Emmen
ook altijd voldoende gebruikte
exemplaren te vinden en zal er
dus voor iedere kampeerder een
gewenst model te vinden zijn.
Over het algemeen kunnen we
trouwens stellen dat de caravans de
laatste jaren steeds luxer geworden
zijn en bijvoorbeeld beschikken
over airconditioning, een mover
om de caravan eenvoudig op de
kampeerplek te parkeren, een
fietsendrager of een uitschuifluifel.
De uitschuifluifel wordt dan in
plaats van de voortent gebruikt
tijdens korte vakanties of stops
onderweg.
Vacature werkplaats
Roan: “Een caravan is tegenwoordig
dus helemaal naar wens van de
klant aan te passen met allerlei
extra accessoires en dat merken we
ook in de werkplaats. Dat betekent
namelijk dat een caravan voor
aflevering bij de klant nog een aantal
dagen bij ons in de werkplaats
staat om al die gewenste extra’s te
monteren. En daar wringt op dit
moment de schoen want vanwege
de toenemende werkzaamheden
moeten we nu echt op zoek
naar uitbreiding van het team.”
Caravancentrum Emmen is dus op
zoek naar een caravanmonteur die
er samen met de andere monteurs
voor kan zorgen dat de klant
zorgeloos en tevreden op vakantie
kan gaan. De werkzaamheden
bestaan uit het rijklaar maken en
onderhouden van caravans. Het
monteren van accessoires, repareren

vakkundig gerepareerd wordt. “Wij
zorgen ervoor dat je na een bezoek
aan ons bedrijf klaar bent om met
je caravan op vakantie te gaan
want behalve caravans verkopen
we natuurlijk ook voortenten, de
eerdergenoemde luifels, tv’s voor in
je caravan en zelfs matrassen”, aldus
Roan. “Het enige dat we niet voor
de klant regelen is de kampeerplaats
en het weer op de plaats van
bestemming.”
Mocht het weer overigens een
dag wat minder zijn dan is dat in
je heerlijk luxe caravan trouwens
helemaal geen straf, onder je luifel
of in je voortent blijf je immers
droog en de verwarming van je
caravan houd je zonder enige
twijfel lekker warm als het moet.
Al zal je dat op de camping in
Spanje of Italië in de zomer echt
niet overkomen! Zonnebril op en
genieten!
Caravan Centrum Emmen
Navigatiestraat 7-8 | Emmen
Tel: 0591 – 628 530
www.cc-emmen.nl
info@cc-emmen.nl
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Raadslid Jenine Bijker werd geattendeerd door inwoners

PvdA Borger-Odoorn vraagt aandacht
voor herkenbaarheid en vindbaarheid
gehandicaptenparkeerplaatsen

Dinsdag 18 januari 2022

Werkzaamheden ‘eerherstel
Valtherschans’ in Valthe beginnen
komend voorjaar

De raadsfractie van de PvdA in Borger-Odoorn heeft schriftelijke vragen ingediend
over de herkenbaarheid en vindbaarheid van gehandicaptenparkeerplaatsen in
de gemeente. Raadslid Jenine Bijker werd geattendeerd door inwoners op de
slechte vindbaarheid van deze parkeerplaatsen bij diverse winkels. In Borger is
een aantal voorbeelden doorgegeven van slecht vindbare of slecht herkenbare
gehandicaptenparkeerplaatsen. Zo is bij de Aldi alleen een tegel van 30 bij 30
centimeter in het straatwerk verwerkt en zijn bij de Boni de parkeerplaatsen
niet met strepen afgezet, waardoor er vaak te weinig ruimte is op de
gehandicaptenparkeerplaats. Bij de Albert Heijn staan vaak andere auto’s geparkeerd
op de parkeerplaatsen die specifiek voor gehandicapten zijn.
De PvdA Borger-Odoorn vindt dit een
ongewenste situatie en vraagt actie van het
college van Burgemeester en Wethouders.
De PvdA vraagt aan het college of zij de
situatie herkent en of zij op de hoogte is van
dergelijke moeilijk vindbare en herkenbare
gehandicaptenparkeerplaatsen elders in de
gemeente. Wat de sociaaldemocraten betreft
wordt gewerkt aan duidelijke en eenduidige
aanduiding van gehandicaptenparkeerplaatsen
in Borger-Odoorn.

aandacht voor de toegankelijkheid binnen de
gemeente Borger-Odoorn.

De aandacht voor de gehandicaptenparkeerplaatsen is een resultaat van de
reacties op de nieuwjaarsbrief die de PvdA
Borger-Odoorn heeft verspreid. Duizenden
brieven zijn rond de jaarwisseling verspreid
in de gemeente, waarbij inwoners is gevraagd
hun aandachtspunten door te geven. Hierop
zijn veel reacties binnen gekomen, waar de
PvdA Borger-Odoorn nu mee aan de slag
De PvdA Borger-Odoorn vindt het belangrijk gaat. Suggesties kunnen worden doorgegeven
dat iedere inwoner van de gemeente Borgeraan Peter Zwiers, lijsttrekker bij de
Odoorn de mogelijkheid krijgt om mee te
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, per
doen. Daarom vraagt de PvdA regelmatig
mail via peter_zwiers@kpnmail.nl

sv Borger was voor de tiende keer op trainingskamp

Hoofdtrainer Arne Joling van SV Borger
over het trainingskamp in Portugal
SV Borger is voor menig voetbalploeg
die op trainingskamp in de Portugese
Algarve is een ware Angstgegner
geworden. Immers, het team van
trainer Arne Joling (foto) won de cup
voor de tweede keer op rij. Een prima
prestatie, want er werd toch met enkele
uitstekende teams afgerekend: SV Oranje
Wit Dordrecht, vv Bergambacht en vv
Zuidland. De wedstrijden werden in het
stadion van CD Odiaxere gespeeld.
De selectie genoot van een paar dagen
Portugal en nog een dagje Sevilla in
Spanje. Op vrijdag 7 januari vertrok men
om vijf dagen later terug te keren. Met
de spelersbus van FC Emmen toog men
naar de luchthaven van Eindhoven om van
daaruit naar Zuid-Europa te vliegen. Joling
genoot van de prestaties van zijn team en de
gezellige sfeer. “Het was echt heel mooi en
we genoten allemaal. We konden er onder
prima omstandigheden trainen. We speelden
tegen heel behoorlijke ploegen. Zo zat er een
eersteklasser tussen, maar ook een derde- en
vierdeklasser. Het was al de tiende keer dat
we op trainingskamp gingen en ieder jaar
weer is het prachtig. We blijven dit ook doen.
Ik waardeer het heel erg wat de club voor me
heeft gedaan. Zo kreeg ik dankwoorden op

een kaartje en maakten ze een afbeelding van
mij met de cup in handen. Toen ik thuiskwam
trof ik het er aan. Erg bedankt.”
De wedstrijden werden in een poule van vier
afgewerkt. Tijdens de eerste wedstrijd tegen
vv Bergambacht werd met 3-2 verloren.
Tegen vv Zuidland bleef het 0-0 en tegen
SV Oranje Wit Dordrecht werd met 2-0
gewonnen. De winnaar van de poule won
de Algarve Cup. Borger lijkt dus klaar voor
de hervatting van de competitie en wil mee
blijven doen voor promotie. Die kans is nog
volop aanwezig. (Week in Week uit / Gerry
Grave)

v.l.n.r.: Robert-Jan Roos, Ferdinant Westen en Hans de Waal Malefijt
De Valtherschans in Valthe wordt weer in ere hersteld. Een groepje inwoners van
Valthe maakt zich er al enige jaren sterk voor en nadat het licht daadwerkelijk op
groen ging werd besloten tot realisatie over te gaan en nog een stapje harder te gaan
lopen, want de aloude schans moet terugkomen. Voor Valthe, door Valthe en ook voor
het toerisme.
Drie keer scheepsrecht is wat geldt. Twee
eerdere pogingen mislukten en dus moet
het er nu koste wat kost van komen. Hans
de Waal Malefijt is een van de mensen die in
de werkgroep zit en is verheugd te mogen
melden dat de Valtherschans over een jaar
of drie gereed moet zijn. “Dit jaar beginnen
we met de feitelijke werkzaamheden nadat
eerst het administratieve gedeelte rond
moest zijn. Dat is gelukt en nu kunnen we
verder. We praten dan over een behoorlijke
subsidie die voortkomt uit LEADER, een
subsidiefonds voor plattelandsgemeenten
in Drenthe, de provincie en gemeenten, in

dit geval Borger-Odoorn. Velen hebben er
baat bij dat de Valtherschans terugkomt. De
leefbaarheid in Valthe kan worden vergroot
en er zouden meer toeristen kunnen komen,
want Valthe heeft er dan nog eens historische
bezienswaardigheid bij. In maart of april
wordt met het archeologisch onderzoek
begonnen, daarna kan het eerherstel
beginnen. Dat duurt dus nog wel enkele
jaren, maar De Waal Malefijt benadrukt dat
het erg goed moet worden uitgevoerd, want
de Valtherschans mag daarna nooit meer
verdwijnen. (Week in Week uit / Gerry Grave)

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

Scholen in Drenthe en Groningen werken
verder aan cultuuronderwijs
Zeker 83% van de scholen in Drenthe en 63% van de scholen in Groningen nemen
de komende jaren weer deel aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De
scholen kunnen hierdoor werken aan de kwaliteit van hun kunst- en cultuurlessen,
leerkrachten trainen en samenwerken met de kunstenaars en culturele instellingen in
de omgeving. Dit betekent dat duizenden leerlingen de komende jaren weer aan de
slag gaan met fotografie, beeldende kunst, erfgoed, muziek, dans of theater.
Het programma Cultuureducatie met
Kwaliteit (CMK) biedt scholen extra
financiële middelen om het cultuuronderwijs
op hun school een impuls te geven.
Het programma wordt sinds 2013 in
heel Nederland uitgevoerd. Drenthe en
Groningen scoren bijzonder hoog wat betreft
de deelname aan het programma en daar zijn
de coördinerende partijen CultuurKLIK,
ICO, De Kunstbeweging en Stichting Kunst
& Cultuur bijzonder trots op.
Peter Pot namens de organisaties: “Met de
regeling Cultuureducatie met Kwaliteit streeft
de overheid naar een kwaliteitsverbetering
van cultuureducatie op de basisscholen.
Wij vinden dat alle kinderen in Groningen
en Drenthe recht hebben op culturele
ontwikkeling en beleving, maar ook op
kwaliteit en daar helpen wij de scholen bij.
Het zou in beide provincies dus niet meer

uit moeten maken of je opgroeit in een
klein dorp, sportfamilie of cultureel arme
omgeving. De school zorgt voor een culturele
bagage waar je je hele leven van profiteert.”
Peter Pot verwacht trouwens dat het
percentage deelnemende scholen nog toe zal
nemen. “Veel scholen hadden de afgelopen
maanden door corona hun prioriteiten elders
liggen. Heel begrijpelijk. Maar ze kunnen
ook dit jaar nog een CMK-plan maken en
voor de uitvoering een financiële bijdrage
vragen. Waar de ene school de aandacht legt
bij muziekonderwijs of theaterlessen, wil een
andere school cultuur bij alle vakken inzetten.
Een mooie trend, want dat voegt creativiteit
en verbeeldingskracht toe aan een les
aardrijkskunde of rekenen. Cultuuronderwijs
zorgt voor plezier, maar helpt ook om lesstof
op een andere manier te leren.”
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15 vragen aan Bert Bults uit Borger

Dinsdag 18 januari 2022

D66 stelt zich aan u voor
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de verkiezingen voor de gemeenteraad van
16 maart in volle gang. D66 Borger-Odoorn heeft de kieslijst rond. Een team van
11 betrokken lokale deskundige D66’ers zal zich de komende tijd inzetten om de
idealen van D66 in onze gemeente verder te gaan realiseren. D66 vindt het belangrijk
dat u weet op wie u stemt en waarvoor hij/ zij zich in wil zetten, daarom stellen de
kandidaten zich de komende weken aan u voor.
Als 5e is aan de beurt Albert Trip uit
Nieuw-Buinen, onze lijstduwer. Albert is de
afgelopen twee bestuursperiodes wethouder
voor onze gemeente onderwijs, jeugd, cultuur
en het sociale domein. In dit artikel blikt
Albert terug en vooruit op Borger-Odoorn
en de wijze waarop Albert zijn en de idealen
van D66 vorm geeft en heeft gegeven. Het
woord is aan Albert.

1. Hoe oud ben je, waar ben je geboren en
wat is je burgerlijke staat?
Ik ben 68 jaar en geboren in Ter-Apel. Ik ben
getrouwd met Jacomien Bouius die geboren
en getogen is in Borger. We hebben drie
kinderen en inmiddels acht kleinkinderen.

7. Wat is je mooiste sportmoment ooit?
De laatste ronde van Max Verstappen in Abu
Dhabi. Het duurde maar een dikke minuut,
maar een minuut om nooit te vergeten. Alles
wat je in de Formule 1 wilt zien zat in deze
laatste ronde.

2. Welke opleidingen heb je gevolgd?
Ik heb nog net mijn diploma’s kunnen
behalen van het laatste jaar van de ULO en
HBS bij de RSG in Ter Apel. Daarna heb ik
economie gestudeerd in Groningen, maar niet
afgemaakt.

8. Vertel eens iets over Borger
Wij wonen met heel veel plezier in Borger.
Het dorp leeft door het toerisme en Jacomien
en ik houden wel van een beetje reuring in
een dorp.

3. Wat voor werk heb je altijd gedaan en
wat doe je nu nog?
Bij de gemeente Borger-Odoorn was ik
financieel adviseur: een functie die prima bij
mij als persoon past; anderen vertellen hoe de
financiën in elkaar zitten en op basis daarvan
advies geven over de financiële gevolgen van
een actie. Eind 2019 ben ik met pensioen
gegaan en nu ben ik nog twee dagen per week
in de logistiek werkzaam bij de drie Treant
ziekenhuizen: in Stadskanaal, Hoogeveen en
Emmen. Ik vervoer dan transportboxen met
patiënten- materiaal tussen de locaties Refaja,
Bethesda en Scheper. En soms breng ik ook
medicijnen bij de mensen thuis. Ik zie dit als
dankbaar werk in de zorg en het houdt mij bij
de tijd.
4. Op welke moment kijk je in je leven
met veel plezier op terug?
Op de zestien jaar dat ik samen met mijn
vriend Jakob Rijnberg uit Exloo als het
duo De Stiefkiekers door het land trok. Wij
brachten dan op markten, bruiloften, feesten
en partijen andere mensen met onze act op
een bakfiets in vrolijke sferen. We zijn in 2008
gestopt, maar ik zou de act zo wel weer willen
opstarten, want humor en lachen is het beste
medicijn voor een goede gezondheid.
5. Op welk moment kijk je met minder
plezier terug?
Op mijn burn-outperiode in 2011. Maar ik
heb een geweldig traject als therapie gehad
en ben er als mens veel sterker en met meer
zelfvertrouwen weer uit gekomen. Ik zeg wel
eens ik zou willen dat ik twintig jaar eerder
een burn-out met dezelfde therapie zou
hebben gehad.
6. Wat is je favoriete boek?
Het beste wat mij is overkomen is het boek
te lezen van ‘Mannen komen van Mars en
Vrouwen van Venus’. Vanaf dat moment
besefte ik ineens veel beter waarom vrouwen
anders denken en anders doen dan mannen.
Echt een aanrader voor iedereen. Nu lees ik
het boek ‘Zo hadden we het niet bedoeld’
van Jesse Frederik over de tragedie van de
toeslagenaffaire.

9. Wat kan er beter in het dorp?
Dat ondernemers elkaar niet als concurrent
zien, maar als collega’s. Dat komt de sfeer en
de samenwerking in het dorp vast ten goede.
10. Wie of wat bewonder je?
Ik heb heel veel bewondering voor mensen
die hun partner hebben verloren en die tóch
de draad van het leven weer hebben kunnen
oppakken en dus weer toekomstperspectief
voor zichzelf zien. Dit geldt ook voor de
ondernemers die door de maatregelen hun
toekomstdroom in duigen zien vallen maar
niet willen opgeven. Respect!
11. Doe je ook aan sport?
Ja, haha, ik doe elke morgen in onze
badkamer mijn eigen oefeningen als een
soort van ochtendgymnastiek. Ik voel mij dan
direct weer topfit!
12. Heb je ook hobby’s?
Ik schrijf veel van mij af op mijn I-pad.
Allemaal verhalen over het leven, vooral
levenslessen maar ook over alledaagse dingen.
Ik heb kortgeleden mijn jaaroverzicht 2021
afgerond en stort mij nu weer op nieuwe
verhalen.
13. Ben je een ochtend- of een
avondmens?
Beiden. Ik ben een levensgenieter van ‘s
morgens vroeg tot ‘s avonds laat en heb nog
nooit last gehad van ochtendhumeur. Ik weet
dus ook niet weet dat is.
14. Wat is je favoriete
vakantiebestemming?
Haha, Camperplaats Nuuverstee in Borger!
Deze plek is niet voor niets al camperplaats
van het jaar geweest in Nederland.
15. Wil je zelf nog iets kwijt?
Ik hoop dat mensen eens wat meer stil gaan
staan bij het woord ‘tevreden’ en weer wat
verdraagzamer worden. Ruzie maken is
nergens voor nodig. Geniet van het leven!
Carpe Diem! (Week in Week uit / Gerry Grave)

Albert, je bent nu bijna 8 jaren
wethouder, kun je ons meenemen
in wat voor jou de belangrijkste
markeringspunten zijn geweest?
De gemeente werd in 2015 verantwoordelijk
voor de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning en de Participatiewet.
Daardoor nam het budget enorm toe, maar
we kregen ook de zorg voor wat er bij de
mensen thuis gebeurt. Een ander onderwerp
heeft ons voortdurend beziggehouden,
namelijk hoe we de energietransitie zo
goed mogelijk voor onze inwoners kunnen
organiseren. Er staan nu windmolens en
zonneparken, hoe kunnen we ervoor zorgen
dat we daar zo weinig mogelijk last van
hebben en zo veel mogelijk voordeel voor
iedereen. Ten slotte noem ik de uitbraak van
Corona, die ons sinds maart 2020 behoorlijk
belemmert.
Hoe heb je de gemeente de afgelopen
jaren zien veranderen en wat is jouw
bijdrage hieraan geweest?
De gemeente is aantrekkelijker geworden,
bijvoorbeeld door het vernieuwde centrum
van Borger, maar ook doordat winkeliers
nu het hele jaar op zondag open kunnen
zijn – iets wat D66 al lang graag wilde. De
gemeente biedt tegenwoordig de eigen
inwoners ook meer ruimte om in hun eigen
omgeving mooie dingen te doen. Niet alleen
worden de mensen nauwer betrokken bij het
maken van gemeentelijke plannen, met de
dorpsbudgetten is er ook geld dat de dorpen
naar eigen inzicht kunnen besteden. En
het staat in de steigers om de inwoners nog
meer bij onze plannen en ontwikkelingen te
betrekken.
Je was inhoudelijk voor 2 belangrijke
thema’s onderwijs en cultuur, kun je
ons meenemen in wat de belangrijkste
resultaten waren en hoe we er nu
voorstaan?
Ik ben erg blij dat de gemeenteraad akkoord
is gegaan met de plannen voor een nieuwe
school voor het Esdal College in Borger.
Hoe karakteristiek de oude school ook is,
voor goed en modern onderwijs helpt een
nieuw pand enorm. Ik ben ook verheugd
over de mooie samenwerking met onder
andere scholen en kinderopvangorganisaties
in de Lokale Educatieve Agenda (LEA).
We hebben gezamenlijk afspraken gemaakt
om alle kinderen in Borger-Odoorn de best
mogelijke kansen te bieden.

hulp van taalvrijwilligers. Het enthousiasme
van deze vrijwilligers wordt in goede banen
geleid door de coördinator van Stichting
Andes en samen met taalambassadeurs –
ervaringsdeskundigen – proberen ze zo veel
mogelijk mensen te helpen. Maar wat ik me
afvraag, en waar ik nog geen goed antwoord
op heb, is hoe we kunnen voorkomen dat er
steeds nieuwe ‘laaggeletterden’ bij komen.
De rol van de gemeente op inzet cultuur is
een onderwerp die vaak wat onderbelicht is;
kun jij nog een keer uiteenzetten waarom dat
zo belangrijk is en wat D66 en de gemeente
hierin betekent.
Samen spelen, samen zingen, samen
genieten, cultuur is – met sport – een
belangrijk sociaal bindmiddel. Logisch
dus dat de gemeente hier veel waarde aan
hecht. Daar komt bij dat elke inwoner de
kans moet krijgen om volop mee te doen
aan de samenleving. Daarom steunen we
bijvoorbeeld “muziek in de klas” en zijn er
subsidies beschikbaar voor mooie culturele
activiteiten.
Wat zie je als grootste succes in je
bestuursperiode en wat had je nu anders
gedaan?
Dat we het Esdal College in Borger
houden is het grootste succes van Martin
Hoogerkamp (raadslid D66) en mij. Het
voorstel voor nieuwbouw kreeg steun van
de hele gemeenteraad! Ik had graag gezien
dat we ook een plan voor de toekomstige
huisvesting van alle scholen hadden gehad.
Dat gaat helaas niet meer lukken in mijn
bestuursperiode, maar allicht wel in de
volgende bestuursperiode. Hier blijft D66
Borger-Odoorn zich voor in zetten.
Je bent nu lijstduwer van D66, waarom
toch weer op de lijst in deze rol?
Ik wil graag laten zien dat ik vertrouwen
heb in onze nieuwe mensen, John Goeree,
Arnold van der Holst en Karel Eggen. Ik
vind het ook belangrijk dat zij de ingezette
lijn kunnen voortzetten.

In deze tijden van Corona heeft de culturele
sector het zwaar te verduren. Concerten,
uitvoeringen, evenementen, het kon vaak
niet. En de financiële schade wordt maar
gedeeltelijk gedekt. Heel jammer, want met
de inzet van de cultuurcoach en het netwerk
“Cultuur Verbindt!” hebben we de afgelopen
jaren mooie dingen kunnen doen met en
voor de mensen in Borger-Odoorn.

Je hebt de afgelopen 8 jaren met succes
het sociaal liberale geluid in onze
gemeente laten doorklinken; wat is de
boodschap voor je opvolgers en onze
inwoners?
Iedere inwoner van Borger-Odoorn doet
ertoe! Blijf eraan bijdragen dat iedereen de
kans krijgt om mee te doen. Op school, in
een baan, bij de club, in het dorpshuis, …

Je staat bij een veel inwoners bekend
als belangrijk ‘voorvechter’ van de
bestrijding van laaggeletterheid, een
onderwerp dat nooit af is; kun je ons
meenemen in jouw visie?
Sinds 2016 hebben we Taalhuizen in de
gemeente, een plek in de bibliotheek waar
mensen die moeite hebben met lezen en
schrijven een cursus kunnen krijgen, of

Wat wil je verder nog kwijt?
Borger-Odoorn is een prachtige gemeente.
Het is er fijn leven en veel dingen zijn
goed geregeld. Natuurlijk moet er nog
veel gebeuren, maar we staan er goed
voor, ook financieel. D66 heeft laten zien
verantwoordelijkheid te kunnen en willen
nemen. Met nieuwe mensen is dat niet
anders.

24

Dinsdag 18 januari 2022

25

Bijzondere collectie fossielen naar het
Hunebedcentrum in Borger

Dinsdag 18 januari 2022

Buinen en Exloo weer verlost van oud papier

Afgelopen weekend werd er door
vrijwilligers van 2 verenigingen oud
papier opgehaald in Buinen en Exloo

In het Hunebedcentrum in Borger arriveren de komende maanden duizenden
fossielen, gevonden in Noord-Nederland en het grensgebied in Duitsland. Ze zijn
door Peter en Karin de Vries uit Sappemeer gevonden in zandzuigerijen. De collectie
Afgelopen vrijdagavond gingen Gerrie Wilts (links op de foto) en Geert Wever samen
is in 60 jaar tijd bij elkaar gebracht. Peter en Karin zijn blij dat hun collectie een mooie met de chauffeur van ‘Van der Hende’ het oud papier ophalen in Buinen en daardoor
plek krijgt. "We zijn enorm tevreden met hoe onze collectie bij het Hunebedcentrum verdiende de volleybalclub Buinen weer wat geld en werd de clubkas gespekt.
onder wordt gebracht. Dat is erg belangrijk voor ons", aldus Peter de Vries.
Het is een unieke collectie waar het
Hunebedcentrum erg blij mee is. Het
museum bergt naast archeologische
objecten ook veel geologische objecten,
dit heeft alles te maken met het Hondsrug
UNESCO Geopark. Meer dan 10 jaar
geleden is vanuit het Hunebedcentrum
het Geopark ontwikkeld. Sindsdien is het
Hunebedcentrum het hoofdcentrum van het
Geopark, inclusief de bijbehorende collecties.
Intussen is er een grote collectie zwerfstenen
en barnsteen ondergebracht. Met deze
nieuwe collectie is weer een belangrijk stuk
van de geologische geschiedenis van Drenthe
aangevuld.
De collectie bestaat uit vele duizenden
sponzen, koralen en andere diersoorten

die allemaal tussen het grind van de
zandzuigerijen zijn gevonden. Veel van de
fossielen zaten oorspronkelijk in lagen voor
de kust van Estland. Door de grote Eridanos
rivier, die miljoenen jaren stroomde van
Noord -Scandinavië naar de Noordzee, zijn
de fossielen verplaatst naar wat nu NoordNederland is.
De komende tijd zullen ze allemaal in de
juiste laden worden gelegd, soort bij soort.
Daarna worden ze op foto gezet en digitaal
vastgelegd. Peter en Karin de Vries blijven
verbonden aan het Hunebedcentrum als
conservator paleontologie en zullen hun
eigen collectie catalogiseren en aanvullen met Zaterdagmorgen gingen liefst 4 vrijwilligers in Exloo aan de slag met twee wagens
verhalen. De verhalen over de fossielen zullen van ‘Van der Hende’. De vrijwilligers deden het voor gymnastiekvereniging Eendracht
uit het dorp. Ook de clubkas van Eendracht wordt daarmee weer aangevuld. Op de
verschijnen op www.hunebednieuwscafe.nl
foto ziet u van links naar rechts: Roelof Vredeveld, Vronie Schoemaker, David van der
Spoel en Mario Wilkens.

Wethouder Freek Buitelaar opende Jeu de
Boules-baan in Exloo

Motortoerclub Nieuw-Buinen organiseert
Motor-meeting vanuit Buinerveen
Op zondag 27 maart organiseert de motortoerclub Nieuw-Buinen een Motor-Meeting.
De aanvang is 14.00 uur en plaats van
handeling is de parkeerplaats bij het
Dorpshuis in Buinerveen. Bij slecht weer

wordt het evenement een week opgeschoven
naar 3 april.

Het is alweer 2 maanden geleden maar door een misverstand was het artikel en het
fotomateriaal nog niet geplaatst in Week in Week uit. Natuurlijk willen we het alsnog
graag plaatsen omdat de jeu de boulesbaan natuurlijk een mooie aanwinst is voor
Exloo.
Een paar jaar geleden tijdens een schoolfeest
van de straten Meidoornlaan, Lindenlaan, J.
Schoenmakerlaan en de Berkenlaan werd het
idee geopperd om op de groenstrook waar
het feest plaats vond een Jeu de Boules-baan
aan te leggen.
De heer Bonne Wijnand is daarop gaan
inventariseren wie eventueel lid wilde worden
en wie een éénmalige donatie wilde doen.
Ook werd een voorlopige begroting gemaakt
van een aanleg door vrijwilligers uit de
genoemde straten. In de loop van 2020 is er
een voorlopig bestuur gevormd en werd er
dit jaar een overeenkomst getekend met de
gemeente om een stuk grond in bruikleen te
verwerven. Vervolgens werden bij de notaris
de statuten getekend en bij de Kamer van
Koophandel ingeschreven.
De penningmeester met een verleden
in de wegenbouw en van daaruit goede
contacten met Ben Timmermans van

Avitec werd deze benaderd voor sponsoring
van de aanleg. Hij heeft hier volmondig
ja tegen gezegd met dien verstande dat
Albertus Steenbergen(Roelofs) zoon van de
penningmeester de bovenlaag steenslag zou
leveren. Ook Huis Makelaardij heeft een
sponsoring toegezegd.
Op vrijdagmiddag 19 november werd de
baan officieel geopend met het doorknippen
van een lint om vervolgend samen met
Bonne en Albertus de eerste ballen te gooien.
Sponsor Ben Timmermans kon door drukke
werkzaamheden helaas niet aanwezig zijn.
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Grietje en Jan Willem Braams bezorgen al Odoorner Gert Middeljans van HOC hoopt
op mooie tweede seizoenshelft
40 jaar de krant in Gasselte

Deze maand bezorgen Grietje Braams-Bontsema (67) en Jan Willem Braams (69) uit
Gasselte al veertig jaar lang de regionale kranten. Het begon allemaal met het Drents
Weekblad en daar kwamen nog vele titels bij. De contacten met mensen vindt het
echtpaar het leukste aan het bezorgen.
Door Eline Lohman
leuk is aan het bezorgwerk? Andere mensen
gaan naar de sportschool, maar wij niet, we
In 1982 zat Jan Willem zonder werk en ‘om
hebben al heel wat afgelopen en –gefietst
toch wat te doen te hebben’ begon hij met
in die veertig jaar! Het zijn toch 600 huizen,
het bezorgen van het Drents Weekblad. Elke waar we bezorgen in Gasselte. Het mooie is
week op woensdag bezorgde hij de krant
dat we veel sociale contacten opdoen. Al zijn
bij de inwoners van Gasselte. Vier jaar lang
die de laatste jaren wel veel minder geworden,
deed hij dit alleen, tot hij in 1986 ander werk omdat mensen meer werken en ouderen
kreeg. Toen heeft Grietje ook een deel van de vaker binnenblijven. In al die jaren hebben we
bezorging op zich genomen, vertelt zij. “Wij
al heel wat meegemaakt.
bezorgden allemaal verschillende kranten,
zoals Week in Week uit, de Nieuwsbode,
Zo was er eens een huisvrouw in nood die
de Schakel en Handje Contantje. Er zaten
een verstopte gootsteen had – heeft mijn
ook heel veel folders bij. We bezorgden in
man opgelost voor haar. En ik heb een keer
heel Gasselte. De kinderen hielpen ook flink meegemaakt dat iemand naar een crematie
mee, om wat extra zakgeld te hebben. En we moest en aan mij vroeg om even het bovenste
hebben hulp gehad van anderen – toen wij op knoopje van zijn witte overhemd dicht te
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
maken. Moest ik eerst naar binnen om mijn
bezorgden - wat wij erg waardeerden.” Sinds handen te wassen, want die waren natuurlijk
een jaar of zes heeft Jan Willem het stokje
zwart van de inkt van de kranten! En we
weer overgenomen, sinds hij met de vut is.
hebben ook wel eens met een slee gelopen
Grietje: “Het invouwen doe ik. We willen
om te bezorgen. Dan was het met de fiets
ermee doorgaan zo lang we kunnen. Wat zo
niet te doen.”

Officieel is het nu winterstop en zouden
de amateurvoetbalcompetities zo’n
beetje op de helft moeten zitten. Door
de pandemie is dat niet het geval en
speelden de clubs ongeveer acht of negen
wedstrijden: in ieder geval al meer dan
vorig seizoen toen de teller bij drie of vier
stokte. Voor HOC verloopt het seizoen
tot nu toe prima met een tweede plaats
in Zondag 3C. De ploeg weet alleen
Musselkanaal voor zich en zou wel eens
mee kunnen gaan doen voor promotie.
Het is in ieder geval het doel van Gert
Middeljans uit Odoorn, de afgelopen
zondag 19 jaar geworden verdediger van
de fusieclub.
Middeljans is een kind van de club, doorliep
de jeugdopleiding met succes en kwam op
jonge leeftijd al in het eerste. Met regelmaat
speelt hij er zijn wedstrijdjes, maar hij weet
dat hij deel uitmaakt van een heel brede
selectie. “We doen het prima en hopen
natuurlijk op promotie. HOC doet volop
mee en dat willen ze weten hier. Volop
gezelligheid altijd. Kijk maar eens naar het
bekerduel tegen Achilles 1894 in Exloo van
vlak voor de winterstop. Na rust mocht het
publiek niet meer kijken, maar stonden er
heel wat mensen op de parkeerplaats ons
toe te juichen. HOC leeft echt!” Wanneer de
competitie wordt hervat is nog niet duidelijk.

Trainen mag met ingang van deze week
weer. Middeljans heeft er zin in en hij gaat
er met HOC zijn best voor doen om straks
goed voorbereid aan de hervatting van de
competitie te kunnen beginnen. Mooi dat
we weer mogen trainen en ook gewoon op
normale tijden. Ik denk dat we het seizoen
gewoon kunnen uitspelen.” (Week in Week uit
/ Gerry Grave)

Borgerder Gert Bijker wordt de nieuwe
hoofdtrainer van vv Buinen
De 52-jarige Gert Bijker uit Borger wordt
vanaf het nieuwe voetbalseizoen de
nieuwe hoofdtrainer van vv Buinen.

Gert Bijker is daarmee per 1 juli de opvolger
van Lucas Kamies. Gert Bijker is momenteel
nog jeugdtrainer bij sv Borger. Hij tekende
een 1-jarig contract met een optie op
meerdere jaren.

