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Midden in de Samenleving!

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

Herdenkingsbijeenkomst in Borger
vanwege beëindiging Japanse bezetting
Op zondag 15 augustus staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog voor
het Koninkrijk der Nederlanden en herdenken we alle slachtoffers van de oorlog tegen
Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. De officiële herdenking wordt
dit jaar gehouden op zondag 15 augustus 2021. Behalve bij het Indisch monument in
Den Haag, wordt ook op andere plaatsen in ons land stilgestaan bij de beëindiging
van de Japanse bezetting.
Lees verder op pagina 3.

Stichting Goede Doelen Valthe reikt
eerste cheques 2021 uit

Speelweek 2e Mond
organiseert Sportdag en
deelt goodiebags uit
Al vele jaren wordt in de laatste week van de
zomervakantie in 2e Exloërmond een Speelweek
georganiseerd. Vorig jaar liep dat vanwege de
maatregelen anders en vond er een aangepast programma
plaats. Dat is dit jaar ook het geval.
Lees verder op pagina 15.

Mkb-ondernemers krijgen
steun bij verduurzaming
Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf krijgen
steun van de overheid bij het verduurzamen van hun
bedrijf.
Lees verder op pagina 17.

Zondag 15 augustus:
Boerderijfair in
Gasselternijveen
Op zondag 15 augustus van 11.00 – 16.00 uur organiseert
de Blauwe Bessen Boerderij in Gasselternijveen weer een
Boerderijfair.
Lees verder op pagina 11.

Stichting Goede Doelen Valthe organiseert jaarlijks fiets- en wandeltochten voor
het Goede Doel. (toer)Fietstochten onder de naam Hunebed Highway Classic en
Drenthe Rond, MTB onder de naam Bos, Water & Zand Rondomme en daarnaast
ook uitdagende wandeltochten over diverse afstanden.
Stichting Goede Doelen Valthe heeft in 10 jaar tijd bijna € 80.000 kunnen doneren aan
het KWF en talrijke regionale initiatieven. De fiets- en wandeltochten staan dit jaar voor
zondag 22 augustus op het programma.
Op zaterdag 7 augustus werden de eerste cheques 2021 al uitgereikt.
Stichting Joy, ontstaan uit Promens Care, biedt jongeren die tussen wal en schip vallen en
het zelf niet kunnen betalen een passende vakantie of een leuk uitje, waarbij ontspanning
en beleving voorop staan, ontving een cheque van € 500,-. EHBO afdeling Valthe en
de Spelweek Valthe ontvingen ieder een cheque van € 250,-. De spelweek is van 18 – 20
augustus en de kinderen gaan bij Hunebed D36 allerlei leuke dingen doen zoals een
Western dorp bouwen, brood bakken en het bos in. Deelname kost slechts 6 euro per
kind en aanmelden kan via spelweekvalthe@gmail.com
Naast de ontvangers van de cheques zijn de Goede Doelen 2021 het jaarlijkse vaste
Goede Doel het KWF Kankerbestrijding, renovatie van het Onderduikershol en
Stichting Kinderkampen Zuidoost Drenthe. Op de foto van Marja Wessel ziet u de blije
ontvangers, samen met ambassadeur van de stichting Frits Alberts en bestuurslid Alle van
Veen.

Gemeenteberichten Borger-Odoorn
Contact
% 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
% Gemeentehuis

%
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Informatie over het coronavirus
Op www.borger-odoorn.nl/coronavirus
wijzen we u de weg naar actuele en
betrouwbare informatie over het coronavirus. Hier vindt u ook het laatste nieuws
over bijvoorbeeld ondersteuningsmaatregelen en de gemeentelijke dienstverlening. Voor meer informatie kunt u ons
ook bellen op nummer 14 0591.

www.coronavaccinatie.nl of bel naar het
landelijke informatienummer 0800 1351.
Basisregels

-

Houd 1,5 meter afstand
Was vaak uw handen
Hoest en nies in uw elleboog
Blijf bij klachten thuis en laat u zo snel
mogelijk testen.

Vaccinatie

Wilt u meer weten over de vaccinatie
tegen het coronavirus? Kijk dan op

Klachten? Laat u testen

Bel 0800 1202 voor een testafspraak als u

één of meer van de volgende klachten hebt:
- Verkoudheid (zoals neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn)
- Hoesten
- Benauwdheid
- Verhoging of koorts
- Plotseling verlies van reuk en/of smaak
(zonder neusverstopping)

Hoofdstraat 50, Exloo

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

% Afvalbrengpunt
Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

’ Op vrijdag 13 augustus wordt oud papier
opgehaald in Buinen
Op zaterdag 14 augustus wordt oud
papier opgehaald in Nieuw Buinen (vanaf
Mondenweg tot Stadskanaal), Eeserveen,
Odoornerveen en Odoorn.
’ Deze week (9 – 13 augustus) wordt
het PMD-afval ingezameld.
Volgende week (16 – 20 augustus) wordt
de grijze container geleegd.

Dinsdag 17 augustus starten we met
onderhoudswerkzaamheden aan de
weg in een gedeelte van de Parklaan in
Nieuw-Buinen. Het gedeelte tussen de
Dwarsdiep en Ranonkel. Dit is inclusief
het kruispunt Ranonkel-Begoniastraat.
De werkzaamheden zullen naar verwachting
duren tot eind september, afhankelijk van
de weersomstandigheden. De weg wordt

geheel afgesloten voor alle verkeer. Een
omleiding staat aangegeven.
De werkzaamheden

De weg van betonsteen gaan we opnieuw
bestraten. De kruising krijgt een afwijkende
rode kleur net zoals een aantal andere
kruisingen in de wijk. Ook voeren we een
reparatie aan de riolering uit.

Stremming Zuiderdiep
Valthermond

Het is vakantie, en daarom hebben we
even mooi de tijd om terug te kijken op
het project in Borger. De werkzaamheden aan de kabels en leidingen voor
gas, water en elektra zijn inmiddels
grotendeels afgerond in de Brinkstraat,
De Gang en De Slieten. Het nieuwe
trafostation aan De Slieten is in gebruik
genomen.

hoopten we de hinder tot een minimum te
beperken. Naast het kabel- en leidingwerk
is ook de riolering uitgevoerd. Zo is dit deel
van Borger klaar voor de toekomst.

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via
De Dreef en de Valtherdijk. Houdt u rekening met een extra reistijd van ongeveer
5 minuten. De omleiding is met borden
aangegeven.

Na de vakantie weer aan de slag
Nieuwe ondergrondse kabels naar het trafo station in De Slieten

% www.borger-odoorn.nl/melding

Profiteren van het moment

Om optimaal gebruik te maken van het moment zijn er verschillende werkzaamheden
tegelijkertijd uitgevoerd. Op deze manier

Op dit moment zijn de werkzaamheden
tijdelijk gestopt en is de straat weer dicht
gelegd. Als het in het najaar wat rustiger is
met toeristen, hervatten we de werkzaamheden in de Kruisstraat en Koesteeg. Naar
verwachting zijn alle werkzaamheden in dit
deel van Borger eind 2021 gereed.

Actuele informatie over afvalinzameling vindt u op www.mijnafvalwijzer.nl

%
Een bezoek aan onze balie gaat op afspraak.
Zo bent u snel aan de beurt en kunnen wij
u goed van dienst zijn.
’
’
’
’

Ga naar www.borger-odoorn.nl/afspraak
Geef aan waarvoor u komt
Kies een beschikbare datum en tijd
Liever telefonisch? Bel dan T 14 0591

% www.borger-odoorn.nl/afspraak

Verhuizen binnen de gemeente?
Kijk op:
www.borger-odoorn.nl/verhuizen

% www.borger-odoorn.nl

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn
heeft, ingevolge artikel 2.22 van de Wet Basisregistratie personen, besloten om met ingang van 23 juni 2021 het vertrek naar een
onbekend land op te nemen en als niet-ingezetene te registreren in de BRP:
- De heer Z.J. Knychała, ingeschreven
Hoofdstraat 64 in Buinen.

Dit betekent dat de persoonsgegevens niet
meer worden bijgehouden en de vermelding wordt opgenomen dat de verblijfplaats
van betrokkene in of buiten Nederland onbekend is. Deze persoon is dan niet meer op
een adres in Nederland geregistreerd.

Wat gaat er precies gebeuren?

Het Zuiderdiep krijgt een nieuwe asfaltlaag en een overrijdbare middengeleider.
Er wordt een regenwaterriool aangelegd in het ﬁetspad en verbonden met
de wijk. Daarna wordt het nieuwe ﬁets/
voetpad aangelegd. De oude straatverlichting wordt vervangen voor nieuwe (led)
verlichting en tenslotte worden ook de
bruggen over het Zuiderdiep verbeterd.
Aannemer De Wilde uit Groningen gaat
het werk uitvoeren.
Buslijn 74

Voornemen tot ambtshalve uitschrijving
Naar het gemeentehuis?
Maak een afspraak!

Dinsdag 17 augustus starten we met de reconstructie van het Zuiderdiep in Valthermond. Het betreft het gedeelte tussen de
Drentse Mondenweg en de Kavelingen.
Tijdens de werkzaamheden is het Zuiderdiep gestremd voor doorgaand verkeer.
Bereikbaarheid en verkeersmaatregelen

In De Slieten is niets meer te zien van de vele kabels onder de
verharding

Schade aan weg, lantaarnpaal, riool of groen?
Afval niet opgehaald of last van zwerfvuil of
plaagdieren? Meld het bij de gemeente!

Heeft u vragen over de uitvoering, bereikbaarheid en/of planning van de werkzaamheden. Neem dan contact op met de heer
T. Onrust (06 46843110) van Bestratingsbedrijf Onrust, zij gaan het werk uitvoeren.
Zijn er inhoudelijke vragen over het werk,
dan kunt u bellen met de heer M. Kappen
van gemeente Borger-Odoorn: tel. 14 0591.

Een terugblik op de reconstructie van ‘oud-Borger’

% www.borger-odoorn.nl/afval

Doe een melding

Vragen

%

Afval & oud papier

Onderhoudswerkzaamheden Parklaan Nieuw-Buinen

%

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

%

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

Dit kan vervelende (ﬁnanciële) gevolgen
hebben voor bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering en (toekomstige) AOW-rechten.
Volgens artikel 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie personen moet een persoon
die verhuist binnen de gestelde termijn
schriftelijk aan de gemeente doorgeven wat
het nieuwe adres is. Aan deze verplichting is
niet voldaan.
Datum besluit: 23 juli 2021
Bezwaar: op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan bezwaar worden gemaakt
tegen dit besluit. Meer informatie vindt u
op www.borger-odoorn.nl/bezwaar.

De stremming van het Zuiderdiep heeft
gevolgen voor buslijn 74. In de eerste fase
(17 augustus tot 1 oktober) zijn de gevolgen voor reizigers groot. De bus rijdt
vanaf Musselkanaal via het Zuiderdiep in
2e Exloërmond naar de Drentse Mondenweg (en terug). Tijdens de volgende fasen
maakt de bus gebruik van het Noorderdiep in Valthermond en zijn de gevolgen
veel minder groot.
Vragen

Hebt u vragen over de uitvoering, bereikbaarheid en/of planning van de werkzaamheden? Neem dan contact op met
de uitvoerder: Erik Kuiper: 06-53334439
(tot 17 augustus) of Peter Kuiper: 0505494080 (vanaf 17 augustus).
Voor vragen aan de gemeente kunt u
terecht bij M. Kappen via T 14 0591.
Lees verder op pagina 4
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Dinsdag 10 augustus ‘21
Jaargang 49 nummer 32
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)

Dinsdag 10 augustus 2021

In de Torenlaan op zondag 15 augustus a.s.

Herdenkingsbijeenkomst in Borger
vanwege beëindiging Japanse bezetting
Op zondag 15 augustus staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog voor
het Koninkrijk der Nederlanden en herdenken we alle slachtoffers van de oorlog tegen
Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. De officiële herdenking wordt
dit jaar gehouden op zondag 15 augustus 2021. Behalve bij het Indisch monument in
Den Haag, wordt ook op andere plaatsen in ons land stilgestaan bij de beëindiging
van de Japanse bezetting.
Oproep aan belangstellenden voor
herdenking in Borger
In Borger zal tussen 15.00 en 16.00 uur
een kranslegging plaatsvinden nabij de
twee Nederlands-Indië stenen gelegen
voor het Oorlogsmonument aan de
Torenlaan. Wilt u graag aanwezig zijn bij de
herdenkingsbijeenkomst in Borger? Neem
dan contact op met Herdenkingscomité
Borger. Dat kan via e-mail:

tejavangeenen@gmail.com of telefonisch
bij initiatiefnemer Teja van Geenen via
06 – 14 02 94 01.

Golfpark Exloo organiseerde
‘Het Net Even Anders Toernooi’

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

Op zondag 22 augustus wederom wandelen
voor het Goede Doel vanuit Valthe

Met 64 deelnemers was ‘Het Net Even Anders Toernooi’
een groot succes. Sommige deelnemers hadden amper
ooit gegolfd maar sloegen desondanks een prima figuur
op de prachtige golfbaan in Exloo.

Uitgever:
Harrie Meiringh

De talrijke deelnemers moesten opdrachten uitvoeren die
je normaal nooit wilt doen op een golfbaan, sla expres in
de bunker, of sla een bal linkshandig terwijl je rechtshandig
afslaat. Om prijzen te winnen moest je nu ook misschien juist
niet de beste golfer zijn, dus hilariteit alom.

Redactie:
- Harrie Meiringh
- Gerry Grave
- Miranda Wolters
- Martin Zaagman

Ook heeft de golfbaan in Exloo een grote baanrenovatie
ondergaan, de Fairways liggen erbij als een biljartlaan, dus
wilt u eens komen golfen of een paar lessen nemen, bent u
van harte welkom.

Eigenaar:
Harrie Meiringh

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

Klachten Bezorging:
0591 - 677 520
Druk:
Hoekstra Krantendruk,
Emmeloord
© 2021 Week in Week uit
In alle advertenties: Prijswijzigingen
en typ-/zetfouten voorbehouden.

Zondag 22 augustus staat voor de eerste keer de Hunebed Highway Classic op het
programma. Fietstoertochten over 65km, 95km en 155km. Met daarnaast ook nog
eens uitdagende MTB tochten over 30km en 50km. Maar er is méér dan alleen maar
fietsen!
Er zijn door wandelvereniging Bargermarke
uit Emmen weer leuke wandeltochten
uitgezet over 5, 10, 15, 20 en 30 km. Alle
deelnemers worden ontvangen met gratis
koffie met koek en krijgen na afloop van
de wandeltocht een prachtige, unieke
Hunebed Highway bidon. Alle afstanden
wandelen door de bosrijke omgeving van
Valthe en langs o.a. het Onderduikershol in
het Valtherbos. De langere afstanden gaan
ook door het Engelsveenbos en de 30 km

komt langs een voormalige waterval in het
Hunzebos.
Er zijn, afhankelijk van de te wandelen
afstand, onderweg rustmogelijkheden op
camping De Fruithof in Klijndijk en bij de
Oringermarke in Odoorn. Voor de 30 km
kan er gestart worden tussen 08:00 en 09:00.
Alle overige afstanden starten tussen 09:00 en
11:00. Zie voor meer informatie
www.goededoelenvalthe.nl

Gemeenteberichten Borger-Odoorn
Berichten over uw buurt
’ Alle besluiten die de gemeente neemt publiceren
we officieel in ons elektronisch gemeenteblad.
Dat kunt u bekijken via www.borger-odoorn.nl/
overuwbuurt. Deze digitale publicaties zijn leidend.
Hieronder vindt u de titels van de publicaties van
de afgelopen week. Aan dit overzicht kunt u geen
rechten ontlenen.
’ Op www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich
inschrijven voor de e-mailservice of de app
downloaden.

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

Actuele informatie
over afvalinzameling
vindt u op
www.mijnafvalwijzer.nl

Riolering verstopt?
Check dan eerst waar de verstopping zit. Dit
doet u door het ontstoppingsstuk in de grond
op te graven (de locatie hiervan vindt u op
www.borger-odoorn.nl/riolering).
Daaraan kunt u zien of de verstopping in uw
eigen riool zit of in het deel van de gemeente. Woont u in een huurwoning? Neem dan
eerst contact op met uw verhuurder.
% www.borger-odoorn.nl/riolering

Boom weg bij mij
in de straat?

%
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Week 31

’ 06-08-2021, Borger
De Drift 3, het organiseren van
de offroad rally 'Roompot Baja
Borger' (aanvraag)
’ 06-08-2021, Odoorn
Boshof, het houden van een
Braderie op 26 september 2021
(verleend)
’ 06-08-2021, 2e Exloërmond
Noorderdiep 43, het realiseren
van een garage (aanvraag)
’ 06-08-2021, Borger
Maalsteen, 25, het verlengen
van de termijn voor het tijdelijk
plaatsen van een unit voor de
duur van een jaar (verleend)
’ 06-08-2021, Ees
Buinerweg, 8A, het plaatsen van
dakkappelen (verleend)
’ 05-08-2021, 1e Exloërmond
1e Exloërmond (kadastrale
sectie N 628), het aanleggen van
een kabeltracé ten behoeve van
zonnepark Exloërmond
(besluit verlengen beslistermijn)
’ 05-08-2021, Borger
Marslandenweg 5, Het houden
van een Spelweek voor jeugd tot
12 jaar (verleend)
’ 05-08-2021, Valthermond
Zuiderdiep 498A, het aanleggen van een paardrijbak en het
plaatsen van een container voor
de opslag van mest (aanvraag)
’ 04-08-2021, Borger
Hunzedal 36, het kappen van
een Berk (aanvraag)
’ 04-08-2021, Borger
De Hilde, 10, het kappen van een
Eik (verleend)
’ 03-08-2021, Nieuw-Buinen
Populierenlaan (kadastrale sectie
B 8502), het kappen van acht
Essen (aanvraag)
’ 02-08-2021, Odoorn
Boshof, jaarmarkt braderie
’ 02-08-2021, Valthermond
Valtherdijk (kadastrale sectie
M 3079), het realiseren van een
mestsilo (aanvraag)

U ontvangt dan automatisch alle publicaties
over uw buurt.
’ Beschikt u niet over een internetverbinding?
Dan kunt u een publicatie inzien in het
gemeentehuis. Hiervoor maakt u een afspraak
via telefoonnummer 14 0591.
U kunt ook bellen als u meer wilt weten
over een besluit.
’ Bent u het niet eens met een besluit? Kijk dan op
www.borger-odoorn.nl/bezwaar.

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

’ 02-08-2021, 2e Valthermond
2e Valthermond 20, het realiseren van een Bed & Breakfast
(aanvraag)

Week 30

’ 30-07-2021, Toekomstvisie
binnensport
’ 30-07-2021, Valthermond
Kevelinglaan, 17, het kappen van
twee Elzen (verleend)
’ 29-07-2021, Drouwenermond
Zuiderdiep 52, Melding
Activiteitenbesluit (geaccepteerd)
’ 28-07-2021, Odoorn
Eekhoflaan, 9, het uitbreiden
van een bijgebouw (verleend)
’ 28-07-2021, Besluit tot
ambtshalve uitschrijving
’ 28-07-2021, Borger
Graanspieker 20, het tijdelijk
plaatsen van een stacaravan
(aanvraag)
’ 27-07-2021, Borger
Haardplaats 17, het oprichten
van een woning en het aan
leggen van een uitrit (aanvraag)
’ 27-07-2021, Drouwen
Hoofdstraat 9, het intern
verbouwen van de woning en
het wijzigen van de achtergevel
(aanvraag)
’ 27-07-2021, Odoornerveen
Noordzijde, 11, het aanleggen
van een uitweg (verleend)
’ 26-07-2021, Drouwenermond
gelegen aan Noorderblokken
(kadastrale sectie R 705 en R 717),
het organiseren van een
4-daags festival met muziek,
cross en camping (besluit
verlengen beslistermijn)
’ 26-07-2021, Buinerveen
Zuidonder 2, het oprichten van
een woning en het aanleggen
van een uitrit (aanvraag)
’ 26-07-2021, Drouwen
Gasselterstraat, 7 -094, het
uitbreiden van een recreatiewoning (verleend)

% www.borger-odoorn.nl

Deze advertentie is mogelijk gemaakt door Week in Week uit

’ 26-07-2021, Nieuw-Buinen
Noorderdiep 101, het realiseren
van 15 zorgwoningen in een
loods (aanvraag)
’ 26-07-2021, Klijndijk
Langeveldstraat 2, het verbinden
van de woning met de garage
(aanvraag)
’ 26-07-2021, Borger
Graanspieker 9 en 11, het
oprichten van een twee-onderéén-kapwoning (aanvraag)
’ 26-07-2021, Ees
Dorpsstraat, 6, het uitbreiden
en het intern verbouwen van
een woning (verleend)

Week 29

’ 23-07-2021, Nieuw-Buinen
hoek van Ranonkel en Parklaan,
het kappen van twee Lindebomen en drie Essen (aanvraag)
’ 23-07-2021, Borger
Graanspieker, 16, het oprichten
van een woning (verleend)
’ 22-07-2021, Borger
De Hilde 40, het kappen van een
Eik (aanvraag)
’ 22-07-2021, Exloo
Oude Dijk 2, het wijzigen van het
bestemmingsplan en het intern
uitbreiden van een boerderijwinkel (aanvraag)
’ 22-07-2021, Drouwenerveen
Zuideind 10, het tijdelijk opslaan
van zand (aanvraag)
’ 21-07-2021, Nieuw-Buinen
Drentse Poort 18A, Melding
Activiteitenbesluit (geaccepteerd)
’ 21-07-2021, Valthermond
Noorderdiep 592, Melding
Activiteitenbesluit (geaccepteerd)
’ 20-07-2021, 2e Exloërmond
Zuiderdiep 286, actualisatie
verleende omgevingsvergunning
van 1 juni 2012 (besluit)
’ 20-07-2021, Uitwerkingsplan
‘Nieuw-Buinen, Parklaan Nije
Daip’
’ 20-07-2021, Odoorn
Rusken (kadastrale sectie

K 1886), het creëren van een
speelvoorziening door middel
van het plaatsen van een kabel
baan (geweigerd)
20-07-2021, Bestemmingsplan
‘Parapluplan Geluidzone Avebe’
20-07-2021, Odoorn
Eekhoflaan 5, het aanleggen van
een tweede uitrit
(van rechtswege verleend)
20-07-2021, Bestemmingsplan
‘Buitengebied, Reparatieplan
zonnepark Drouwenerzon’
19-07-2021, 2e Exloërmond
Exloërkijl-Zuid 108, het kappen
van diverse bomen (aanvraag)
19-07-2021, Borger
Torenlaan, 18, het aanleggen
van een uitrit (verleend)
19-07-2021, Valthermond en
Valthe
Zuiderdiep 263 en Hoofdstraat
57, het verbouwen van de
panden ten behoeve van het
realiseren van appartementen
(aanvraag)
19-07-2021, Drouwenermond
Zuiderdiep, 52, het gebruiken
van de voormalige bedrijfswoning als groepsaccommodatie
voor recreatief nachtverblijf voor
maximaal 10 jaar (verleend)
19-07-2021, Borger
Rolderstraat 5A, het kappen van
zes Beuken (aanvraag)
19-07-2021, Nieuw-Buinen
Zuiderdiep, 457, het verbouwen
van een woning (verleend)
19-07-2021, Exloo
Buinerweg 23, het realiseren van
een aanbouw (besluit verlengen
beslistermijn)
19-07-2021, Drouwen
Hoofdstraat 6A, het uitbreiden
van een woning (aanvraag)
19-07-2021, Valthermond
Splitting (kadastrale sectie
M 3578), het oprichten van een
woning en het aanleggen van
een uitrit (verleend)
◀
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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.
Vacant. Gebied: Borger, Drouwen,
Bronneger, Buinen, Ees, Eeserveen,
Eesergroen, Westdorp, 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

In De Goede Herder Kerk

Koffie-ochtenden in
Borger lopen weer
goed

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
14 + 15 maart: Dental Clinics Rolde:
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

Alweer geen Boerenrockfestival:
‘Enorme teleurstelling’
DROUWENERMOND – Voor de tweede keer op rij gaat het Boerenrockfestival in
Drouwenermond niet door en dat valt de organisatie erg zwaar.
Door Eline Lohman

voor de editie van 18 tot en met 21 augustus, ze
blijven gewoon geldig. We zijn twee jaar aan het
19 tot en met 22 augustus: het zijn data waar
voorbereiden geweest; dat kost niet alleen tijd,
Marjon Boiten en consorten erg naar uitkeken.
maar ook geld. We hopen dat bezoekers ons
Want dan zou het muziekfestival weer plaatsvinden. een warm hart toedragen en hun kaartje willen
Zou, want meerdaagse festivals mogen door de
bewaren.”
De ochtenden waren in verband met de
coronamaatregelen niet plaatsvinden en dus ook
maatregelen gestopt maar zijn weer goed op
het in Drenthe zo populaire Boerenrockfestival
Marjon vindt het, net als de rest van de organisatie,
gang gekomen. Meestal komen er ruim twintig
niet. Marjon: “Het is een enorme teleurstelling. We jammer dat ze het publiek geen muzikaal festijn
bezoekers. Vanzelfsprekend houden we ons aan de zagen het wel aankomen, maar we waren al in volle kan bieden. “Het is voor ons een hobby, we doen
regels qua afstand en hygiëne. Heb je een dag vrij
voorbereiding. Tot 9 juli waren we ervan overtuigd het graag en ook alle vrijwilligers vinden het erg
van het werk? Ben je veel alleen? Kom eens langs
dat het evenement door zou kunnen gaan. Alles
jammer dat het Boerenrockfestival niet doorgaat.
voor een bakkie! Zo spreek je nog eens iemand.
was al geregeld, inclusief testen voor toegang. Maar Onze toeleveranciers zijn ook in mineur – voor
helaas, ook dit jaar kan het Boerenrockfestival niet velen is de agenda weer leeg, net als vorig jaar. Heel
De volgende keren zijn op donderdag 12 en
doorgaan.”
triest. We gaan nu eerst dit afronden: na de refund26 augustus en vervolgens op de 2e en 4e
actie kijken we hoe we het jaar financieel afsluiten
donderdagmorgen van elke maand. Vrije inloop
Van 19 tot en met 26 augustus is er een refunden dan gaan we in oktober alweer beginnen met
tussen 10-11.30 uur voor koffie of thee of een
actie, waarbij mensen het geld van hun kaartje
de voorbereidingen voor de editie van volgend
praatje. De kerkzaal kan bezichtigd worden en
terug kunnen krijgen. Marjon hoopt wel dat
jaar. Misschien houden we voor die tijd nog wel
wie wil kan daar in stilte zitten of een kaarsje
mensen hier zo min mogelijk gebruik van gaan
een verrassing voor het publiek, bijvoorbeeld een
aansteken. Ook als vakantieganger ben je van harte maken, zegt zij eerlijk. “ We roepen mensen
festivalletje. We vinden dat iedereen in de buurt wel
welkom.
met klem op om hun geld niet terug te vragen,
een leuk feestje verdiend heeft.”
maar hun kaartje te bewaren tot volgend jaar
De ochtenden vinden plaats in ’t Anker, achter
de Goede Herderkerk, ingang zowel aan de
Brinkstraat als aan de Hoofdstraat in Borger.
Juni jl. werd er weer begonnen met ‘Tijd voor
een bakkie’. Deze ontmoetingen, en goede
gesprekken worden georganiseerd door de
Protestantse Gemeente Borger.

Programma 2021 – 2022
Adverteren
in
Week in Week uit?
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Klassiek in ‘t Veen in
Valthermond

Ondanks de onzekerheid die samenhangt
met de onvoorspelbaarheid van de coronaontwikkelingen, willen we u graag kennis
laten maken met het programma van ons 20ste
concertseizoen.
Onze programmeur Marion van den Akker is er
wederom in geslaagd een gevarieerd programma
samen te stellen. Dit keer geen 10 maar 11
concerten. Daar komt nog een gratis concert voor
begunstigers bij. De meeste concerten vinden
plaats op zaterdagavond of op zondagmiddag.
Uitzonderingen zijn de uitvoering van de verkortte
Matthäus Passion, die op zaterdag 9 april twee keer
wordt uitgevoerd en het slotconcert op woensdag
18 mei.

Plannen voor een groot gezamenlijk feest in
2e Exloërmond voor een jaar in de ijskast

In 2e Exloërmond heeft een groep dorpsgenoten een projectgroep gevormd om samen
een groot feest te organiseren met de bedoeling allerlei activiteiten in het dorp onder de
aandacht te brengen. Dit zou aan het begin van het nieuwe seizoen op zaterdag 11 september
2021 aanstaande plaatsvinden op het terrein tussen het dorpshuis en de sporthal aan het
Noorderdiep.
De bedoeling was om een ondernemersmarkt, met
verschillende workshops voor de jeugd en muzikale
optredens van lokale artiesten, te organiseren
met als afsluiting een optreden van de bekende
coverband Melrose. Bij de voorbereiding van het
festival werd er samengewerkt met: leden van
het EPC bestuur, bestuur Stratenmakersfestival,
bestuur Truck Run, werkgroep “Samen kom je
verder” en het bestuur Dorpsbelang & Dorpshuis.

in 2e Exloërmond samen tot heel veel in staat zijn,
maar dat we elkaar daarin ook nodig zijn.
Bij de indianen wordt het woord Totem
geassocieerd met familie. Dat willen we graag bij
het TOTEM festival ook uitstralen.

Helaas hebben we echter moeten besluiten om
dit jaar nog geen TOTEM festival te organiseren.
Door de maatregelen is het een te groot risico. De
We menen dat we in 2e Exloërmond best trots
plannen liggen klaar om volgend jaar uit te voeren.
mogen zijn op wat in het dorp elk jaar aan
We hopen dat veel enthousiaste dorpsbewoners
activiteiten worden georganiseerd. Daarom hebben zich bij het initiatief zullen aansluiten en zich als
we als naam voor ons plan de naam: Trots Op
vrijwilliger voor het TOTEM festival 2022 zullen
Tweede Exloër Mond bedacht, het TOTEM
aanmelden.
Festival. We willen met deze naam uitstralen dat we

Het demissionaire kabinet heeft aangekondigd dat
er half augustus een volgende persconferentie
zal plaatsvinden, waarin de stand van zaken wordt
gepresenteerd rond het coronavirus en de gevolgen
daarvan. Die gevolgen kunnen consequenties
hebben voor onze organisatie. Daarom zullen wij
direct na deze persconferentie een uitgebreide
Carleen Trip komt uit Nieuw-Buinen en heeft best een bijzonder vakantiebaantje; namelijk als
nieuwsbrief verspreiden waarin we u bijpraten over
blauwe bessen plukker bij een boerderij. Deze zomervakantie doet ze het voor de tweede keer
de manier waarop wij daarmee zullen omgaan.
samen met haar vriendinnen, wat ook heel gezellig is.

Vakantiebaantje als blauwe bessen plukker in
Gasselterboerveen
De hele zomer thuis zitten of werken? Dat was
voor Carleen geen moeilijke keus. ‘’Vorig jaar was
het nog wat lastiger om een baantje te vinden, ik
paste al wel af en toe op maar ik was klaar voor
een nieuwe uitdaging. Toen zijn we toch een beetje
rond gaan zoeken en toen kwamen mijn ouders dit
tegen, het leek me meteen heel erg leuk. Toen heb
ik ook mijn vriendinnen gevraagd en zo zijn we
met een hele club gaan bessen plukken.’’
Ze werkt bijna elke dag van 9:00 uur ’s ochtends
tot ongeveer 11:00 ‘s ochtends, maar dit is per
dag anders. ‘’We krijgen een krat mee met tien
bakjes waarin je de blauwe bessen doet, die pluk
je één voor één van de struiken. Zodra je krat vol
is breng je die naar de schuur, weeg je ze af en
pak je weer een nieuw krat. En omdat we met een
groep vriendinnen zijn is het tegelijkertijd ook heel
gezellig.’’ legt Carleen uit. Naast het bessen plukken
heeft ze ook een keer bij de koffiekraam gestaan
tijdens een boerderijfair, en heeft de boerderij ook
nog andere leuke dingen. ‘’Bij de koffiekraam staan
vond ik ook erg leuk, wel heel druk. Er was toen
een grote markt met allerlei kraampjes. Verder
heeft de boerderij ook een leuk winkeltje.’’
Ondanks dat je natuurlijk zelf de bessen moet
plukken, sta je er zeker niet alleen voor, en dat

kan ook heel erg leerzaam zijn. ‘’Het is leuk om
je vriendinnen te zien in de vakantie en samen
bezig te zijn in de buitenlucht. Ook is het leerzaam
om de andere mensen te leren kennen en met
ze te praten, er zijn verschillende groepjes en
iedereen heeft dan een eigen vak, dus je doet
het echt samen.’’ verteld Carleen. Of er nog een
derde jaar als blauwe bessen plukker komt is nog
niet helemaal zeker, maar blijven werken, dat ziet
Carleen wel zitten. ‘’Of ik het volgend jaar weer
ga doen weet ik nog niet omdat ik dan natuurlijk
ouder ben en ook andere mogelijkheden heb, maar
als mijn vriendinnen ook weer gaan zit er wel een
kans in.’’
Bezig met het vinden van een (vakantie) baantje?
Dan heb je hier in ieder geval de tip van Carleen:
‘’Ik zou bellen of meteen langsgaan, dat gaat
sneller en dan hoef je minder lang op antwoord te
wachten.’’
Lijkt het je leuk om volgend jaar in de
zomervakantie blauwe bessen te plukken in
Gasselterboerveen? Dan kun je je aanmelden via
hun site (http://www.blauwebessenboerderij.nl/)
de minimale leeftijd is 13 jaar oud. (Week in Week
uit / Franka Hofman)
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Inbraak bij Recreatiepark de Bosrand in
Ellertshaar
Bij Recreatiepark de Bosrand in Ellertshaar is zaterdagnacht 31 juli een inbraak
geweest in de kantine. Allerlei spullen om een bar mee in te richten, zijn
weggehaald.
Eind 2020 hebben Martijn en Naduah de camping de Bosrand met voormalig
melkveebedrijf overgenomen en nu, tijdens hun eerste zomer als recreatieparkeigenaren,
hebben zij te maken met een inbraak. “We merkten ’s nachts al iets”, vertelt Naduah.
,,Martijn zag iemand lopen en ik hoorde een auto wegrijden. Maar we waren niet direct
gealarmeerd, want het is tenslotte een camping en daar lopen en rijden wel vaker gasten
rond. Toch hadden we een gek gevoel.”
Om 07.00 uur op zondagochtend ging Martijn een kijkje nemen bij de kantine en
wat bleek? Allerlei spullen waren ontvreemd – biertaps, een koffiezetapparaat, een
beamer en nota bene promotiemateriaal van een biermerk. Het nieuwe kassasysteem
en de geluidsinstallatie bleven onaangeraakt. Naduah: ,,Het waren allemaal spullen om
een bar mee in te richten, die meegenomen zijn. Het leek alsof ze precies wisten wat
ze aan het doen waren en misschien al eerder op de camping geweest zijn. Want de
bagagekruiwagens waarmee we de koffers van onze gasten vervoeren, hadden ze gebruikt
om de gestolen spullen mee af te voeren. Ze zijn echt gericht bezig geweest.”
Martijn wil ‘het niet erger maken dan het is’, maar vertelt wel dat de twee er ‘een naar
gevoel’ over hebben. ,,Het is gewoon echt niet leuk. We werken er hard voor en hebben
best wat geïnvesteerd in ons recreatiepark. We snappen gewoon niet dat mensen ons dit
aandoen. Het zal niet persoonlijk zijn naar ons toe, maar het is toch balen. De verzekering
vergoedt ook niets. We hebben zo’n 5.000 euro aan schade. Inmiddels hebben we
camera’s geplaatst en we gaan ons beveiliging onder de loep nemen. We zijn bezig om
alles weer voor elkaar te krijgen en om de gestolen artikelen weer aan te schaffen.”
(Week in Week uit / Eline Lohman)

Nieuw model Nederlandse
identiteitskaart
Sinds maandag 2 augustus is er een nieuw model van de Nederlandse
identiteitskaart. Dit model bevat een aantal nieuwe kenmerken, vingerafdrukken
van de kaarthouder op de chip en een QR-code met het burgerservicenummer
(BSN) op de achterkant van de kaart. Hiermee voldoet het nieuwe model aan de
Europese verordening.
De introductie van dit nieuwe model betekent niet dat je huidige identiteitskaart niet meer
geldig is. Zodra jouw identiteitskaart verlengd moet worden en je een nieuwe kaart hebt
aangevraagd, dan ontvang je dit nieuwe model.

Mooi Borger-Odoorn

Rups van Sint Jacobsvlinder,
Keientuin Borger

Tussen de fantastische zwerfstenen uit alle delen van Drenthe staan op dit
moment overal de gele bloemen van Sint Jacobskruiskruid in bloei. Dit is de
waardplant van de rups van de Sint Jacobsvlinder, die door het eten van deze
giftige plant zelf ook giftig wordt. Dat is duidelijk te zien aan de strepen. De rups
wordt daarom ook wel ‘zebrarups’ genoemd, al is ‘tijgerrups’ misschien passender
- het klinkt in elk geval een stuk gevaarlijker. (Week in Week uit – Merel van Rees
Vellinga, merelvrv@hotmail.com)
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‘Ray’ Meijering uit Valthermond leeft voor de
motorsport
Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957
E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

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

Uitslagen Bridgeclub
Borger
Bridgeclub Borger speelden allen thuis Stepbridge
online op de computer of iPad.
Uitslag 2 Augustus 40 personen
1 Ans & Sicco d Jong
2 Edith v Bruggen & Ina Copier
3 Rieky & Tinus Zinger
4 Alice Hoefsloot & Grard Kroon
5 Sjef Heeren & Ed Oldeman

62,86%
61,28%
59,36%
58,10%
58,04%

Uitslag 4 Augustus 44 personen
1 Mary & Ed Oldeman 63,33%
2 Gert de Jong & Willem Kamps
3 Anneke Tapper & Henk Loman
4 Ans Houben & Karin Levendig
5 Lien Verstoep & Janny Werkman

62,14%
61,19%
56,90%
56,67%

Bijna iedereen kent hem als Ray Meijering, maar toen zijn ouders hem ooit
bij de burgerlijke stand inschreven stond er ‘gewoon’ Raymond Meijering
op papier. Hij is de zoon van Geert Meijering die met een viskraam tal van
plaatsen aandoet en woont in Valthermond. Velen kennen hem, maar ook
Ray timmert aardig aan de weg: sinds een jaar is hij motorcoureur en rijdt
hij heel wat wedstrijden. Voor hem is het zijn lust en zijn leven geworden en
hij is er nog bedreven in ook.
Ray Meijering is een en al enthousiast
als het over zijn favoriete sport gaat:
alles in hem is motor gerelateerd. Hij
staat met de sport op en gaat ermee
naar bed. Momenteel is hij echter
geblesseerd, want de Mondker liep
tijdens een training een gekneusde enkel
en ingescheurde/opgerekte enkelbanden
op. “Ik reed niet eens zo hard, maar ik
kan het wel merken hoor. Tja, dan sta je
even stil en kun je niet veel. Het hoort
erbij”, zei Meijering.
Hij wil niets liever dan weer racen,
maar moet nog even geduld hebben.

“Ongelooflijk lastig dit. Ik wil zo graag
en je kunt niet. Kijk deze tattoo, die
staat voor adrenaline. Dat zit in mij. Ik
heb dat nodig.” Vervolgens liet hij een
hoge brug zien waar hij vanaf sprong.
Dat soort dingen, zo is Ray Meijering.
Het is terug te zien in de motorsport.
Als hij een wedstrijd rijdt dan gaat het
niet voorzichtig. “Ik wil en zal winnen.
Hoe maakt me niet uit. Ik haal allerlei
capriolen uit om maar vooraan te
komen en ja daarbij loop je de nodige
risico’s. Ik heb wel eens gezegd dat plek
twee de eerste verliezersplek is. Alleen
de winst telt. Dat zit in mijn karakter.”

De motorcoureur is echter realistisch en
weet dat ‘zo hoog mogelijk rijden’ van
een enigszins redelijk budget afhankelijk
is. “De TT bijvoorbeeld. Als je daar wilt
komen dan mag je wel heel veel geld
meenemen. Daar zal ik nooit rijden
hoor, haha. Maar gelukkig heb ik een
aantal sponsoren die het rijden van
wedstrijden mogelijk maakt. Anders is
het niet te doen. Het kost echt klauwen
met geld.
Vorig jaar ben ik met een aantal
circuitdagen begonnen. Sinds dit jaar
rij ik in de snelste klasse van de 600 cc,
de SuperSport en in twee verschillende
kampioenschappen, namelijk de ZAC
en het IDC. Of ik goed ben? Ik wil dat
zijn en een ander moet maar beoordelen
of ik goed ben. Ik geniet er echt van en
dat is voor mij heel belangrijk.” (Week in
Week uit / Gerry Grave)

Nieuwe baan als directeur van Welzijnsorganisatie Sedna in Emmen

Gemeentesecretaris Marleen Tent vertrekt in
Aa en Hunze
Gemeentesecretaris Marleen Tent van de gemeente Aa en Hunze heeft een
nieuwe baan gevonden in Emmen. Per 1 november wordt Tent directeur van
Welzijnsorganisatie Sedna.
Ontwikkeling
De gemeentesecretaris is de algemeen
directeur van de ambtelijke organisatie
en adviseert het college B&W. Marleen
Tent vervulde deze rol sinds 2015 in
Aa en Hunze. Tent kijkt met een goed
gevoel terug op haar periode in Aa en
Hunze: “Ik heb het hier ontzettend
naar mijn zin gehad. In de afgelopen
jaren hebben we goede resultaten
behaald bij de ontwikkeling van de
ambtelijke organisatie. Het is aan een

nieuwe gemeentesecretaris om hier
weer nieuwe stappen in te zetten.”
Voor Tent ligt er een nieuwe uitdaging
in het verschiet: ze wordt directeur van
Welzijnsorganisatie Sedna in Emmen.
“Ik kijk er ongelooflijk naar uit om in
Emmen aan de slag te gaan. Sedna is
een prachtige organisatie die midden in
de samenleving staat.”
“Veel voor ons betekend”
Burgemeester Anno Wietze Hiemstra

laat weten dat het nieuws van Tent
onverwachts kwam: “Het is jammer
dat Marleen vertrekt, maar uiteraard
gunnen wij haar deze volgende
carrièrestap van harte.” Burgemeester
Hiemstra ziet naar eigen zeggen een
goede gemeentesecretaris vertrekken:
“Met haar inzicht, gedrevenheid en
enthousiasme heeft Marleen veel voor
de ambtelijke organisatie, het college en
de gemeente Aa en Hunze betekend.
Daar zijn wij haar zeer erkentelijk voor.
Wij wensen haar dan ook alle goeds toe
voor de toekomst.” In de komende
maanden wordt gezocht naar een
opvolger voor Marleen Tent.
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In Borger-Odoorn, Emmen en Hoogeveen

Kaderscholing om senioren verantwoord te laten
sporten en bewegen
Vergroot je kennis en krijg uitdagende oefenstof voor (minder)
mobiele ouderen
De gemeenten Borger-Odoorn,
Emmen en Hoogeveen organiseren,
ondersteund door SportDrenthe
en Stichting Goud Vereg, een
kaderscholing seniorensportleider.
De gemeenten willen bijdragen
aan het gezond ouder worden van
hun inwoners en voeren een actief
beleid om een gezonde leefstijl te
stimuleren. Bewegen is daar een
onderdeel van en het bevordert
de zelfredzaamheid en zorgt voor
meer sociaal contact. De vraag naar
gediplomeerd sportkader voor deze
snel groeiende doelgroep wordt
steeds groter en biedt kansen voor
een (toekomstig) lesgever.
Doel van de scholing
Het vergroten van kennis over de
psychische en fysieke aspecten van
het ouder worden èn het aanbieden/

uitbreiden van uitdagende oefenstof
voor zowel mobiele als minder mobiele
ouderen. Deelnemers die de scholing
volledig hebben afgerond ontvangen
een bewijs van deelname. Bij gebleken
kwaliteit kan het Galm-certificaat
worden behaald.
Voor wie?
Iedereen die belangstelling heeft
vóór en affiniteit heeft met het
lesgeven aan senioren nodigen
we graag uit om te reageren. De
voorkeur gaat uit naar mensen met
een lesgeefbevoegdheid (bijvoorbeeld
PABO, ALO, CIOS, fitnesstrainers,
verenigingsleiders, zwemtrainers).
De scholing is ook geschikt voor
buurtsportcoaches senioren/kwetsbare
groepen en voor bewegingsagogen of
activiteitenbegeleiders werkzaam in de
zorg.

Start en duur
De scholing gaat vrijdagmiddag 17
september 2021 van start in sporthal
de Koel in Borger. Tijdstip: 14.15 –
16.30 uur. De scholing bestaat uit 9
bijeenkomsten van 2¼ uur, waarvan
3 kwartier theorie en 1½ uur praktijk.
Daarnaast is een stage van 16 uur bij
een opgeleide seniorensportleider in de
regio een verplicht onderdeel van de
scholing.
Bij aanvang van de scholing wordt
direct gestart met het stage-traject. Het
is daarom belangrijk dat de deelnemer
vóór 17 september zelf een stageplek
regelt.
Ga voor meer informatie en om je
aan te melden naar: Kaderscholing
seniorensportleider - Sportdrenthe

Workshop ‘Wachtwoordbeheer’ in Bibliotheek Borger
Heeft u ook losse briefjes met wachtwoorden, die u vervolgens kwijtraakt?
Op woensdagavond 8 september en 1 december wordt in de Bibliotheek
Borger twee keer de workshop Wachtwoordbeheer gegeven. U leert hoe
u wachtwoorden veilig kunt opslaan met behulp van één van de gratis
applicaties voor de computer, zoals bv. Keepass.
Deze programma’s stellen u in staat
wachtwoorden met één druk op
de knop in te voeren op de meeste
plaatsen waar om een wachtwoord
wordt gevraagd. Vanaf nu hoeft u nog

maar één wachtwoord te onthouden,
dat van de wachtwoordbeheersoftware
zelf. De software installeert u tijdens de
workshop op uw eigen laptop.

Neem tijdens de cursus uw eigen laptop,
USB-stick, boekje, agenda en losse
briefjes met alle wachtwoorden mee en
sla ze op in een wachtwoord beheerder.
U kunt zich voor deze gratis workshop
aanmelden bij Gea Uil
g.uil@biblionetdrenthe.nl of
telefonisch 088-0128000.

Bankjes bij Mondkerheempark geplaatst
in 2e Exloërmond
Een van de projecten van de
gebiedsagenda in 2e Exloërmond
was de aanleg van een tuinpark op
het terrein voor Mondkersheem. Het
park is al enige tijd klaar, maar het
laatste onderdeel de bankjes moest
nog worden uitgevoerd.
In de plannen was van één bankje
uitgegaan, maar toch bleek het mogelijk
om twee bankjes aan te schaffen
met geld uit het dorpsbudget. Door
vrijwilligers van Dorpsbelang &
Dorpshuis zijn de bankjes nu geplaatst.
De bankjes zijn tegenover elkaar
geplaatst, zodat de gebruikers met
elkaar in gesprek kunnen.

Uitslagen Bridgeclub
‘t Aailaand in Nieuw-Buinen
Er werd gespeeld op dinsdag 3 augustus jl.
1. Gera Meijer & Teun ter Haar
2. Alie Lubbers & Hide Pufkus
3. Susan van der Aa & Diewer Lutjes

65,69%
64.71%
58,82%

IJS 0,PR .90
18
€

TEVENS VOOR CAMPERONDERHOUD!

IJS 0,PR .70
18
€

JS 9,I
PR .99
18
€
VW POLO 1.0 TSI Comfortline
navi/airco /cruise
Mei 2020 - Zwart metallic - Stof
Benzine - Handgeschakeld
14.385 km - Nieuwprijs: €24.220,-

VW POLO 1.0 TSI Automaat Highline navi/clima/16”LM /cruise/pdc
Mei 2018 - Grijs metallic - Stof
Benzine - Automaat - 44.649 km
Nieuwprijs: €27.220,-

IJS 0,PR .40
17
€

IJS 9,PR .99
18
€

OPEL ASTRA ST 1.2 T Edition navi/
clima/16”LM /pdc/cruise
82kW (112PK) - Januari 2020 - Zwart metallic
Benzine - Handgeschakeld - Stof - 28.257 km
Nieuwprijs: €29.320,-

OPEL CORSA 1.2 GS Line
navi/16”LM/cruise
74kW (101PK) - Juni 2020
Rood metallic - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 18.421 km
Nieuwprijs: €24.620,-

IJS 0,PR .90
23
€

N
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!

TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid
Automaat Dynamic NIEUW!
clima/16”LM
April 2021 - Zwart metallic - Stof Hybride - Automaat - 5 km
Nieuwprijs: €26.095,-

IJS 9,PR .99
18
€

FORD FIESTA 1.0 EcoBoost
Automaat Titanium navi
74kW (101PK) - Oktober 2019
Blauw metallic
Benzine - Automaat - 14.415 km
Nieuwprijs: €27.440,-

IJS 0,PR .25
24
€

KIA XCEED 1.0 T-GDi DynamicLine navi/clima/18”LM /camera/
cruise - 88kW (120PK) - Maart 2020
Bruin metallic - Benzine
Handgeschakeld - 11.277 km
Nieuwprijs: €31.345,-

IJS 0,PR .10
24
€

N

IE

UW

!

TOYOTA YARIS 1.5 Automaat Hybrid Dynamic 16”LM/cruise /clima/
camera
Juni 2021 - Rood metallic
Stof - Hybride - Automaat
5 km - Nieuwprijs: €26.295,-

IJS 0,PR .20
13
€

NISSAN MICRA 0.9 IG-T Acenta
Connect airco/16”LM/PDC
66kW (90PK) - Januari 2019
Zilver metallic - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 26.463 km
Nieuwprijs: €20.550,-

IJS 0,PR .40
17
€

TOYOTA C-HR 1.2 Turbo Dynamic
navi/clima/18”LM /camera
November 2016 - Wit metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
62.568 km - Nieuwprijs: €29.840,-

OPEL CORSA 1.2 Automaat GS
Line navi/clima
Juli 2020 - Grijs metallic - Stof
Benzine - Automaat - 29.282 km
Nieuwprijs: €27.520,-

IJS 0,PR .20
19
€

IJS 9,PR .99
23
€

OPEL ASTRA 1.2 Elegance navi/
clima/16”LM /cruise
Februari 2020 - Zilver metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
11.767 km - Nieuwprijs: €31.570,-

IJS 0,PR .90
24
€

IJS 9,PR .99
26
€

OPEL ASTRA Sports Tourer 1.4T
Aut Ultimate navi/Clima/17”Lm /
Cruise/Camera - 107kW (146PK)
Februari 2020 - Zilver metallic
Benzine - Automaat - 23.955 km
Nieuwprijs: €39.550,-

IJS 9,PR .99
29
€

OPEL ASTRA 1.2 Elegance 17”LM/
Clima/cruise /Navi
107kW (146PK) - Januari 2020
Blauw metallic - Benzine - Stof
Handgeschakeld - 2.035 km
Nieuwprijs: €38.520,-

N

IE

UW

!

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

OPEL ASTRA ST 1.5 CDTI Automaat Elegance navi/clima/leder
/18”LM/camera - 90kW (123PK)
Februari 2020 - Rood metallic - Leder - Diesel - Automaat - 3.171 km
Nieuwprijs: €46.580,-

IJS 9,PR .99
16
€

OPEL ADAM 1.0 Turbo Rocks
BlitZ navi/clima /17”LM
Mei 2019 - Rood - Half leder
Benzine - Handgeschakeld
26.047 km - Nieuwprijs: €24.220,-
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Zomermarkt in Borger weer goed
bezocht

Dinsdag 10 augustus 2021

Handbalvereniging Borger haalde
oud papier op

De zomermarkten in Borger worden elke vrijdag goed bezocht. Dat gold afgelopen
vrijdag ook toen de vierde editie van deze zomer plaatsvond. In Borger en omgeving
zijn nog steeds veel toeristen die van de plaats en omgeving genieten.
Op vrijdag doen velen even de zomermarkt
aan waar het goed toeven is. Roelof Hofman
van Huurkraam.nl is zeer te spreken over
het verloop van de zomermarkt. “Er waren
weer heel wat mensen en er is veel verkocht.

De standhouders waren ook tevreden.” Er
vinden deze zomer nog drie zomermarkten
plaats. Steeds van 11.00 tot 17.00 uur. (Week
in Week uit / Gerry Grave)

Heerlijk fietsen in het Drentse Veenland

Afgelopen zaterdag werd het oud papier in Borger weer gehaald. Handbalvereniging
Borger droeg er net als de andere keren zorg voor. Om de vijf weken komen leden van
de club bij de inwoners van Borger langs.
Tussen 8.00 en 12.00 uur waren drie wagens
onderweg. Dat was ook wel nodig, want er
stond weer heel wat papier bij de weg.
Week in Week uit maakte een foto aan de
Hamrik. Een bewoonster van de straat liep

een stukje mee, want had haar oud papier in
een grote mand gedaan en wilde die graag
weer mee. “Dan kan ik die de volgende keer
weer gebruiken”, sprak ze. Op de foto: links
Manon IJlenhave en rechts Kim Wichertjes.
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Jasper Huijben uit Borger wint unieke
Hunebed Highway Classic wielershirt
Het aftellen is begonnen, nog een kleine 2 weken en dan gaat de 1e Hunebed
Highway Classic van start met als afstanden 65km, 95km en 155 km en voor de echte
bikkels hebben we het 'rondje Drenthe' over 275 km.
Het loopt storm met de voorinschrijvingen;
Foto: Erik Bloeming alle records zijn al gebroken. Nog niet
eerder hadden we 17 dagen voor onze
toertochten al zoveel digitale inschrijvingen!
Het zuidoostelijke deel van Drenthe, inmiddels steeds meer bekend als het Drentse
Vooraf aanmelden kan nog tot 19 augustus
Veenland, laat iedereen genieten van unieke cultuur en spannende natuur. En van
aanstaande en is zeker aan te raden. Op
bijzondere attracties, voor jong en oud, in ieder seizoen.
dit moment kan inschrijven op de dag zelf
(22 augustus) ook nog steeds, doch dit kan
Het Bargerveen met veel unieke vogels en
nauwe banden met allerlei instellingen en
wijzigen aan de hand van eventuele strengere
vlinders is het hart van het Drentse Veenland. organisaties, zoals het Natuurpark MoorCorona regels.
Daar kun je uren dwalen en het zacht
Veenland, diverse Tourist Info Points,
deinende hoogveen verkennen. Maar ook
Gemeente Emmen, Staatsbosbeheer
Belangrijk om te vermelden: vanzelfsprekend
Wildlands Adventurepark in Emmen ligt in
en Unesco GEO-park De Hondsrug.
hanteren wij de (Drentse) 1,5 meter!
de buurt. Nog dichterbij vind je de bijzondere De stichting werkt graag samen met
Daarnaast houden wij de uitgifte van de
musea en veenpoorten van het Internationaal gelijkgestemde partners om het Drentse
startkaarten etc. buiten in tenten.
Natuurpark Moor-Veenland: Museum
Veenland op de toeristische kaart te zetten.
Collectie Brands, Veenpark, Van Gogh Huis,
Smalspoormuseum, Veenloopcentrum.
Op toeristische beurzen, infomarkten en
Plus vlak over de Duitse grens nog het
speciale themadagen, is zij duidelijk aanwezig.
Bienenzentrum, Emsland Moormuseum en
Stichting het Drentse Veenland is daardoor
Erdöl-Erdgas-Museum.
een erkende partner in de toeristische en
recreatieve sector.
Derhalve een welgemeende tip voor
elke bezoeker: neem de tijd! Geniet van
Voor ruim zevenentwintig zuidoosteigentijdse luxe en gastvrijheid vanuit
Drentse donateurs, organisaties en
een van de vele B&B's, mini campings
ondernemers promoot de stichting hun
en hotels en van de tientallen kilometers
activiteiten. Nieuwsgierig naar de actuele
fiets- en wandelknooppuntroutes, van
activiteiten en mogelijkheden bij onze
Europees Erfgoed boerderijdorpen en
donateurs? Of wellicht zelf als toeristischvan meanderende riviertjes met prachtige
recreatief ondernemer nieuwsgierig naar
vergezichten.
samenwerkingsmogelijkheden met de
stichting? Kijk dan op de website
Stichting Het Drentse Veenland brengt
www.hetdrentseveenland.nl.
sinds 2006 via gebiedspromotie de sterke
punten van dit gebied onder de aandacht
Het Drentse Veenland: beleef, relax en geniet
en stimuleert zo het toerisme. Zij heeft
door de tijd!

Herald Folkerts uit Eext en Jasper
Huijben uit Borger winnaars van uniek
wielershirt
Onder de inschrijvers die zich tot en met 31
juli ingeschreven hebben, zijn twee unieke
Hunebed Highway Classic wielershirts
verloot. Van harte gefeliciteerd Herald
Folkerts uit Eext en Jasper Huijben uit
Borger. Wij rekenen erop dat jullie op
zondag 22 augustus in dit mooie shirt zijn te
bewonderen! Schrijf je meteen in en verzeker
jezelf van een startplek. Tot en met 19
augustus ding je nog mee naar een dinerbon
van restaurant De Gaffel. De Gaffel stelt
maar liefst 3 dinerbonnen beschikbaar.

Zondag 15 augustus: Boerderijfair
op de Blauwe Bessen Boerderij in
Gasselternijveen

Mantelzorgwaardering 2021

Op zondag 15 augustus van 11.00 – 16.00 uur organiseert de Blauwe Bessen Boerderij
in Gasselternijveen weer een Boerderijfair.

Andes is zich ervan bewust dat iedereen te maken kan krijgen met mantelzorg. Je
hebt een mantelzorger nodig, je bent mantelzorger of je wordt mantelzorger. Als
mantelzorger ben je van onschatbare waarde voor je omgeving. Dit wordt jaarlijks
gewaardeerd door de gemeente in de vorm van een mantelzorgwaardering.

De fair vindt plaats rondom de boerderij met
ruim 40 verschillende kramen waaronder
verse blauwe bessen maar ook heerlijke
producten gemaakt van blauwe bessen.
Daarnaast staan er mooie kramen met o.a.
zelfgemaakte artikelen, woondecoratie,
heerlijke eetwaren zoals chocolade, aardbeien
en verse zuivel. Ook aan de kinderen is
gedacht. Zij kunnen ponyrijden, laten
schminken en ze mogen bij Stichting
Steenuilen uilenbollen pluizen. Op het terras

Elk jaar rond 10 november worden
deze waarderingen verspreid
onder de mantelzorgers. Je kunt de
mantelzorgwaardering voor 2021 aanvragen
t/m 11 oktober via
www.andesborgerodoorn.nl/meedoen

wordt koffie met heerlijk huisgemaakte gebak
geserveerd of een ambachtelijk boerenijsje.
Entree € 2,- Kinderen gratis. Wij vragen u
vriendelijk alleen te komen wanneer u geen
gezondheidsklachten heeft.
www.blauwebessenboerderij.nl
Blauwe Bessen Boerderij
Gasselterboerveen 30 in Gasselternijveen.

12

Dinsdag 10 augustus 2021

13

Voor nieuwe leden zijn de eerste drie lessen gratis

Leden van HAREBO gaan in
Borger weer werken aan
hun conditie
De leden van de sportclub voor 60+ers HAREBO gaan
donderdag 2 september weer onder een dubbele leiding
in de sportzaal van “De Koel” te Borger lekker werken
aan hun conditie. Harebo staat voor Hartrecreatie
Borger. Al meer dan 30 jaar zijn onze leden op een leuke,
ontspannende manier aan het bewegen. Regelmatig
sporten geeft meer energie en zorgt ervoor dat je beter
in je vel zit. Hierdoor is men beter opgewassen tegen
psychische spanningen en staat men sterker in het
leven. Het uitwisselen van ervaringen helpt hen bij het
omgaan met sociale en maatschappelijke problemen.
HAREBO organiseert, op
basis van eigen inzet en
vermogen, gedurende een
uur sportactiviteiten in een
gemoedelijke sfeer. Omdat
we er ook leden zijn met
lichte hartproblemen, heeft
de dubbele sportleiding een
speciale bijscholing gehad
om met alle leden te mogen
sporten. Onder begeleiding
van muziek, worden er na
een warming-up allerlei reken strekoefeningen gedaan.
In het laatste kwartier wordt
er vaak een balspel gespeeld,
bv. badminton, volleybal,
korfbal, enz. Daarna volgt
nog een cooling-down en
gaan we gezellig een kopje
koffie/thee drinken in de
kantine, ook goed voor
de sociale contacten. Elke
donderdagmiddag van 15.00
tot 16.00 uur sporten de
leden in de sporthal. Er zijn
ca. 22 leden, zowel dames
als heren, uit diverse dorpen
en gemeenten in een ruime
omgeving. Iedereen is van
harte welkom. De contributie

bedraagt € 25,- per kwartaal.
Als u de gedachte hebt
gekregen dat deze
sportactiviteit wel iets voor u
zou kunnen betekenen, kom
dan op donderdagmiddag
26 augustus tussen 15.00 en
15.30 uur, naar sporthal “De
Koel”. Dit is een middag
waarop de leden elkaar na
anderhalf jaar “coronapauze” voor het eerst weer
zullen begroeten met gratis
koffie/thee in de kantine.
U bent van harte welkom
om kennis te maken met
onze gezellige sportclub.
Op donderdag 2 september
beginnen de lessen weer
vanaf 15.00 uur. Voor nieuwe
leden zijn de eerste drie
lessen gratis, zodat u zelf
door ervaring kunt oordelen
of u lid wilt worden.
Info bij onze secretaris,
Hennie Mennega, tel. 0592
261630. Wilt u meer weten,
kijk dan op
www.hareboborger.nl. Bekijk
ook onze sponsoren!

Eindelijk weer fietsen met
de PCOB vanuit Borger
De fietscommissie heeft weer een fietstocht uitgezet.
op donderdagmiddag 12 augustus 2021 gaan we weer
fietsen.
Wij starten om 13.30 uur
aan de voorzijde van de
Goede Herderkerk aan de

Hoofdstraat 11 in Borger.
Iedereen die graag mag
fietsen is van harte welkom.

Dinsdag 10 augustus 2021

Sterven doe je niet ineens
Maar af en toe een beetje
En ieder beetje dat je sterft
't is vreemd, maar dat vergeet je
Het is je dikwijls zelf ontgaan
Je zegt, ik ben wat moe
Maar op een keer, dan ben je
Aan je laatste beetje toe
(Toon Hermans)
Wij hebben veel van jou geleerd,
behalve hoe wij jou moeten missen

Verdrietig nemen wij afscheid van

Albertje Klamer-Roosjen
* 20 juli 1940

† 8 augustus 2021

Geliefde echtgenote van: Egbert Klamer (in liefdevolle herinnering)
Moeder van: Alie
Gea (in liefdevolle herinnering)
Borger: Alie en Henk Welling
Berdien en Mark ~Maud
Jolein en Gerben ~Nore

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Onze dank gaat uit naar het personeel en de vrijwilligers van Woon- en
zorgcentrum Borgerhof te Borger voor de liefdevolle verzorging.

Correspondentieadres: Harm Tiesingstraat 24, 9531 CC Borger

Ongeloof, niet te bevatten!!!
Onze herinneringen blijven bestaan.

Dag Appie
Gert en Jessica Baas
Lars & Kelly
Naomi & Ronnie

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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Dorpsbelangen Drouwen,
Bronneger en Bronnegerveen
realiseerde drie nieuwe
wandelroutes

leden van het bestuur van Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen met
v.l.n.r. Jan Roelof Hoiting, Aad van Grevenbroek en Anton van der Laan
Misschien heeft u ze al eens gezien, de witte bordjes met daarop
‘Dorpswandeling DBB’. U kunt ze vinden in Bronneger en
Bronnegerveen en straks ook in Drouwen. De bedoeling is drie
wandelroutes te kunnen lopen die door alle drie plaatsen komen.
Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen bedacht
het plan en begon in juli jl. met het bevestigen van de routebordjes
op de er al aanwezige paaltjes. In Drouwen zijn die er nog niet.
Daarom zijn er paaltjes besteld. Na de bouwvak zullen ze worden
bevestigd en dan komen de routebordjes er ook op zodat de routes
allen kunnen worden gelopen.
Elke route is ongeveer zeven
kilometer en gaat door diverse
landschappen: door de drie
dorpskommen, door stukken bos,
langs hunebedden, langs het water,
door het veld en door zowel veen
als over zand. De routes zijn mede
mogelijk gemaakt door een gift van
de gemeente Borger-Odoorn in
2018. Dorpsverenigingen konden
het geld gebruiken voor een goed
doeleinde zodat onder meer de
leefbaarheid in het desbetreffend
dorp kan worden gehandhaafd of
verbeterd.
“We zijn er erg blij mee en het is
natuurlijk heel goed en leuk dat
mensen de dorpen zo kunnen leren
kennen. Het is hier echt heel mooi
en vooral de verscheidenheid in
het landschap is interessant. We
mochten al enkele leuke reacties
van mensen die de routes hebben
gelopen ontvangen”, sprak
voorzitter Anton van der Laan
van Dorpsbelangen Drouwen,
Bronneger en Bronnegerveen.

Er kan op drie punten worden
gestart: bij de midgetgolfbaan
voor Eetcafé-Kegelcentrum
Alinghoek in Drouwen, aan de
Hoofdstraat 20 in Bronnegerveen
(familie Van Grevenbroek) en bij
de oude spoorbrug in Bronneger.
Wandelaars komen na ongeveer
zeven kilometer weer op de plek uit
waar ze zijn begonnen. Parkeren
in Drouwen en Bronneger is
geen enkel probleem, omdat er
parkeerplaatsen bij het startpunt
zijn. In Bronnegerveen is dat
niet het geval, maar kan de auto
in de berm voor het erf van de
familie Van Grevenbroek worden
geparkeerd.

Goodiebags op 14 augustus en sportdag op 20 augustus

Speelweek 2e Mond organiseert Sportdag en deelt
goodiebags uit
Al vele jaren wordt in de laatste
week van de zomervakantie in
2e Exloërmond een Speelweek
georganiseerd. Vorig jaar liep
dat vanwege de maatregelen
anders en vond er een aangepast
programma plaats. Dat is dit jaar
ook het geval. De organisatie
acht het onverantwoord het
evenement te organiseren zoals
men is gewend. Wél wordt
er een eendaags evenement
georganiseerd, namelijk een
sportdag op vrijdag 20 augustus
a.s.
Maar er is meer: op zaterdag 14
augustus a.s. worden op het terrein
voor de Hunsowhal in het dorp
goodiebags uitgedeeld. Dat gebeurt
via een ‘drive through’. Kirsten
Joling (links op de foto) en Marian
Wessels (rechts op de foto) van de
organisatie hebben er erg veel zin
in. “Het leek ons en de rest van de
organisatie het meest geschikt het
op deze manier te doen. Zo wordt
er in ieder geval nog iets leuks voor
de kinderen georganiseerd en het
is fijn dat het op deze manier kan.

Tijdelijk gewijzigde
openingstijden voor Den Heijer
Optiek in Borger
In verband met de zomervakantie hanteert Den Heijer Optiek
tijdelijk andere openingstijden. Zij zijn van 10 t/m 21 augustus
geopend van 9.30 tot 15.00 uur van dinsdag t/m zaterdag.
U vindt Den Heijer Optiek aan de Torenlaan 4 in Borger.
Tel. 0599 - 23 52 84 of kijk eens op www.denheijeroptiek.nl

Komende zaterdag kunnen de
goodiebags tussen 10.00 en 12.00
uur worden gehaald. Er geldt wél
opgave via speelweek2emond@
hotmail.com of WhatsApp: 06 –
21 10 08 73.” In de goodiebags
zitten allerlei spelletjes, opdrachten,
proefjes, knutsels en nog veel meer
waar de kinderen de hele week

plezier van hebben. Ook zal er weer
een luisterverhaal van Sem en Jiddo
via Facebook te beluisteren zijn.
De sportdag op vrijdag 20 augustus
vindt van 13.00 tot 16.00 uur op het
grasveld bij de Hunsowhal en op
het voetbalveld plaats. (Week in Week
uit / Gerry Grave)

Geslaagde Boerenfietstocht Rolde tot Borger

Afgelopen donderdag was de 2e boerenfietstocht van Rolde tot Borger. 19 augustus stellen de bedrijven
wederom hun bedrijf weer open vanaf 9.30 uur. Start is bij een van de deelnemende bedrijven. Zie voor
meer informatie: boerenfietstocht.eu
Onder prachtige weersomstandigheden hebben we
vele fietsers een bezoek gebracht aan de deelnemende
bedrijven zoals Geitenberijf Feddema in Borger,

Dorpsbelangen Drouwen,
Bronneger en Bronnegerveen wenst
u ontzettend veel wandelplezier
en houdt u via de website en de
dorpskrant op de hoogte van
eventuele veranderingen met
betrekking tot de wandelroutes.
(Week in Week uit / Gerry Grave)
Vorige week werd de hele
winkel aan de Stationsstraat in
Gieten compleet omgebouwd
tot fashion outlet, de nieuwe
collectie verdween tijdelijk even
Adverteren in Week in Week uit?
naar het magazijn en alle andere
kleding die nog op voorraad was
Bel 0599 - 61 33 36
mocht de winkel in.

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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WECO De Hondsrug in Borger, Stal Beekdal aan de
Strengenweg in Borger en Melkveebedrijf Warringa In
Nooitgedacht.

Boutique La Vie Fashion & Lifestyle in Gieten was
2 dagen een fashion outlet

De nog grote voorraad kleding uit
‘oude’ collecties bracht de dames
van Boutique La Vie op het idee
om een tweedaagse outletverkoop
te organiseren. Tijdens de lockdown
waren ze ook al heel creatief
geweest door kleding op hun
Facebook pagina te showen en te
verkopen maar er bleef toch nog
best veel voorraad achter in het
magazijn.
Afgelopen vrijdag en zaterdag hing
dit allemaal voor leuke prijzen in
de winkel en het werd daarom
gezellig druk in Gieten. Zowel op
vrijdag als op zaterdag stond er
al voor openingstijd een flinke rij
voor de deur en werd er niet alleen
in de paskamers maar ook gewoon

midden in de winkel nieuwe kleding
gepast.
Inmiddels is het magazijn weer een
stuk leger en hangt de nieuwste

collectie weer in de winkel, de
dames kijken terug op een zeer
geslaagde en vooral erg gezellige
outletverkoop! (Week in Week uit /
Miranda Wolters)
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Hunebedweken van 9 augustus tot 6 september

Vijf weken lang dagelijks uitstapjes rond hunebedden

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

De hunebedweken zijn gestart.
Een initiatief van vier Drentse
partners die een speciale band
hebben met hunebedden. Het
Hondsrug UNESCO Geopark,
Staatsbosbeheer, Het Drentse
Landschap en het Hunebedcentrum
organiseren de komende vijf
weken extra activiteiten rondom
hunebedden. Wandelroutes, tips
voor het maken van een fietstocht,
de omgeving in met een gids of
van alles leren over zwerfstenen,
er wordt van alles aangeboden in
de hunebedweken. Van verborgen
parels tot routes langs hunebedden
die je niet zou willen missen. En dat
alles gratis en in veel gevallen zonder
reserveren.
Alternatief voor evenementen
Helaas zijn in 2021 geen grote
evenementen mogelijk tot dusver. Dus
ook geen Dag van het Hunebed, dat
bijna tien jaar lang halverwege augustus
door de partijen werd georganiseerd.
Alle vier partijen wilden graag iets doen
dat wel door kon gaan en zo werden
de ‘hunebedweken’ geboren. Elke
week kan men iets leuks doen rondom
de hunebedden. En dat maar liefst
vijf weken lang. “Samen willen we de
vakantiegangers en museumbezoekers
iets bieden wat altijd door kan gaan en
waarmee we ze toch ook iets kunnen
meegeven van dit oeroude gebied en
het verhaal rondom onze hunebedden”,
aldus Hanna Schipper van Het Drentse
Landschap.
Inspelen op vakantiedrukte en de
vakantiewensen
Drenthe is populair en wegens de
anderhalf-metersamenleving kan er
minder dan we gewend zijn. Zo zit het
Hunebedcentrum dagelijks volgeboekt
en is het ‘nee-verkopen’ een dagtaak,
de activiteiten in de hunebedweken
bieden alternatieven voor teleurgestelde
bezoekers. Staatsbosbeheer en
Het Drentse landschap zien dat
vakantiegangers vooral de bekende
hoogtepunten opzoeken en zo een
hoop prachtige Drentse gebieden en
onbekende hunebedden missen.

Ook het Hondsrug UNESCO
Geopark moedigt vakantiegangers aan
belevingsroutes te lopen of fietsen en
zo meer te leren over het schitterende
Hondsruggebied. Met elke week nieuwe
pareltjes en natuurrijke routes hopen de
Drentse partijen de vakantiegangers nog
meer Drenthe en nog meer hunebedden
te laten ontdekken. “Natuurlijk komt
iedereen naar het grootste hunebed
kijken, maar er liggen er nog 51 in
Drenthe hé.”, aldus Riemke Scharff
archeologe van het Hunebedcentrum.
“Er gaat een hoop niet door en op
vakantie zoek je naar leuke uitstapjes en
plekken om te bezoeken. Als er dan veel
bezienswaardigheden en attracties vol
zitten, kun je snel teleurgesteld raken.
Dat snappen we heel goed. Daarom
willen we zo graag laten zien wat er óók
nog kan!”

tips en activiteiten op social-media en
daarnaast zullen op recreatieparken
en TIP-kantoren flyers komen te
liggen. www.hunebedcentrum.eu/
hunebedweken

Waar en wanneer?
Sinds 9 augustus tot en met 12
september staan er dagelijks activiteiten
op de website van het Hunebedcentrum.
De vier partijen tonen veelvuldig hun

Aanvragen van de subsidie kan van 1 oktober 2021 t/m 30 september
2022 bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO)

Mkb-ondernemers krijgen steun bij verduurzaming
Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf krijgen steun van de overheid
bij het verduurzamen van hun bedrijf. Veel van hen hebben vaak zelf weinig
tijd en capaciteit om uit te zoeken hoe ze energie kunnen besparen en de
CO2-uitstoot van hun bedrijf kunnen verlagen.

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

TE HUUR!

GARAGEBOXEN

Biologische boerderij
“de Morene”

in Exloo, Valthermond
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

aardappelen,
groenten en fruit

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

Lemenweg 4a
Drouwen
tel. 0599-564563

Staatssecretaris Dilan Yesilgoz
(Klimaat en Energie): "Veel
ondernemers willen graag een
steentje bijdragen aan een
schonere wereld. Ze hebben
alleen meer te doen dan zich
verdiepen in alle manieren om
hun bedrijf te verduurzamen.
Dus helpen wij ze daarmee."
Energieadvies en ondersteuning
maatregelen
Mkb-ondernemers die niet onder de
Energiebesparingsplicht vallen kunnen
subsidie krijgen voor het laten opstellen
van een professioneel advies door een
energieadviseur. Deze adviseur zoekt
per bedrijf uit wat de beste manier is
om energie te besparen en de CO2uitstoot te beperken van zowel het
bedrijfspand als de bedrijfsvoering.

weinig ondersteuning beschikbaar.
Mkb-bedrijven met een hoog
verbruik zijn wettelijk verplicht om
energiebesparingsmaatregelen te nemen
en moeten hierover rapporteren bij
Isolatie? Zonnepanelen? Zonneboilers? de gemeente of Omgevingsdienst.
Een warmtepomp? Of een combinatie? Hier zijn branchespecifieke lijsten
En welke energiewinst valt er te winnen met erkende maatregelen met een
in de bedrijfsvoering? Denk aan koeling, terugverdientijd van 5 jaar of minder
keuken- of ICT-apparatuur, elektrische voor beschikbaar.
bedrijfswagens. Ook kunnen mkbondernemers subsidie aanvragen voor
Aanvragen subsidie
ondersteuning bij het uitvoeren van
Aanvragen van de subsidie kan van 1
de maatregelen, bijvoorbeeld door
oktober 2021 t/m 30 september 2022
een accountant of projectleider in te
bij de Rijksdienst van Ondernemend
schakelen voor het inkooptraject van
Nederland (RVO). Subsidies worden
de maatregelen en het regelen van
verstrekt op volgorde van binnenkomst.
financiering. De overheid vergoedt
De maximale subsidie is 2.500 euro per
tachtig procent van het advies en de
bedrijfspand. In totaal is 28,2 miljoen
ondersteuning; twintig procent is voor
euro beschikbaar.
rekening van de MBK-ondernemer.
De regeling wordt gefinancierd door
Relatief laag energiegebruik
het ministerie van Economische
De subsidie is beschikbaar voor
Zaken en Klimaat en het ministerie
mkb-bedrijven met een relatief
van Binnenlandse Zaken en
laag energieverbruik (minder dan
Koninkrijksrelaties (voor de
50.000 kWh elektriciteit en 25.000
utiliteitsbouw). Hiermee dragen deze
m3 aardgas) die niet onder de
ministeries bij aan de uitvoering van het
Energiebesparingsplicht vallen. Voor
Klimaatakkoord en het Urgenda-vonnis.
deze doelgroep is namelijk nog
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Jan van Peer koken, tafelen en cadeaus bestaat al
120 jaar maar is nog steeds piepjong!

v.l.n.r. Ronald, Berjo en Jan van Peer

Wie Jan van Peer zegt denkt natuurlijk als eerste
aan het mooie karakteristieke pand op de hoek
van de Hoofdstraat en de Derksstraat in Emmen.
De familie van Peer verkoopt hier al sinds 120
jaar allerhande spullen voor in huis en heeft zich
in de loop van de tijd ontpopt tot de specialist in
kookgerei, alles voor een mooi gedekte tafel en
originele cadeaus.

Thuis koken en tafelen
“Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben mensen
het laatste jaar meer tijd dan ooit thuis doorgebracht
en is men veel bewuster met het leven bezig. Lekker
thuis koken en tafelen is daardoor steeds belangrijker
geworden”, vertelt Ronald. “Voor de aankleding
van de tafel kiest men er dan natuurlijk voor om een
mooi servies te gebruiken. Want waarom zou je wel
heel veel aandacht besteden aan het bereiden van die
Ronald van Peer zwaait sinds 2002, als vierde generatie lekkere maaltijd om het dan vervolgens te serveren
van de familie van Peer, de scepter over de winkel. Loop op lelijke borden en schalen? We bieden een enorme
je de winkel binnen dan zul je een groot assortiment
keuze in servies, in talloze dessins en in verschillende
in pannen, servies, huishoudelijke apparaten en bestek
prijsklassen.” Tegenwoordig maken ook veel mensen
aantreffen van verschillende merken.
de overstap van het koken op gas naar het koken op
inductie . “Vaak is men zich er dan niet van bewust
Ook is er een ruime hoek in de winkel ingericht waar
dat hun inductieplaat zo goed is als de pan die men
de huisparfums van Maison Berger en de geurkaarsen
er op zet”, aldus Ronald. Het is daarom aan te raden
van Yankee Candle een plek hebben gekregen.
om je goed te laten voorlichten door de specialistische
Koffieliefhebbers komen bij Jan van Peer ook aan hun
medewerkers van Jan van Peer, zij kunnen je werkelijk
trekken want Jan van Peer is authorised dealer van de
alles vertellen over de zaken waarop je moet letten als je
koffiemachines van Jura.
deze overstap maakt.

120- jarig jubileum
Een 120-jarig jubileum is speciaal en moet daarom
natuurlijk worden gevierd. “Dit zullen we dan ook doen
met vele unieke acties en jubileumaanbiedingen”, zegt
Ronald. Momenteel ondergaat het oude centrum waar
Jan van Peer gevestigd is een metamorfose en zal het
gebied er uiteindelijk alleen maar groener, sfeervoller
en aantrekkelijker uit gaan zien. Van Peer is overigens
nog altijd een echt familiebedrijf want behalve Ronald
van Peer zijn ook zijn broers Jan en Berjo werkzaam
in het bedrijf. Broer Jan heeft, ook in de Derksstraat,
een speciaalzaak in bedden, kasten, bedlinnen en
andere slaapkamerinrichtingen en broer Berjo neemt
de administratie voor zijn rekening. Jan van Peer en
Emmen zijn dus nog altijd onlosmakelijk met elkaar
verbonden en als het aan de familie van Peer ligt is dat
over 120 jaar nog altijd het geval!
Jan van Peer, koken, tafelen en cadeaus
Hoofdstraat 123 | Emmen | Tel: 0591 - 614 218
www.janvanpeer.nl
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Geslaagde verfdag bij Ineke Breedveld in Geboren en getogen in Kostvlies
Janneke Hebels-Poelman is veertig jaar
Nieuw-Buinen
werkzaam voor Burgemeester van
Julsinghatehuis/Noorderzorg in Delfzijl

Omdat deze tijd van het jaar de perfecte tijd is om het beitswerk buiten weer in orde te
maken was het afgelopen zaterdag ‘verfdag’ bij Decokay Ineke Breedveld in NieuwBuinen.
Beits beschermt hout tegen weersinvloeden,
het zorgt ervoor dat vocht weer uit het hout
kan zonder de verflaag te beschadigen. De
beits dringt door in het hout en dat maakt
dat de nerf en dus de structuur van het hout
zichtbaar blijft, gebruik je een lak dan is dat
een ander verhaal en daarom kiezen veel
mensen voor het hout in de tuin voor een
goede buitenbeits.

Ineke Breedveld organiseerde daarom
afgelopen zaterdag een ‘verfdag’, iedere klant
kreeg uitgebreid uitleg over de verschillende
beitsen die ze in het assortiment heeft en
bij aankoop van buitenbeits kreeg de klant
bovendien ook nog eens 30% korting op alle
beitsen en lakken van Sigma, Wijzonol en
Sikkens. (Week in Week uit / Miranda Wolters)

Streektaolvrijwilligers van het Huus van
de Taol in Aa en Hunze weer gangs
Wi’j het spel ‘Wel hef geliek of Pettie op-Pettie of ’ speulen en luustern naor een
verhaol of gedicht? Clubs, verenigings of verzörgingshoezen die oons (weer) wilt
vraogen um te kommen speulen kunt dit risserveren. De club komp geern langs. De
1,5 meter hol we netuurlijk in acht.
Bel gerust, want de vrijwilligers van het Huus
van de Taol in Aa en Hunze hebt der zin an
um weer gangs te gaon! Contact hierover kuj
opnimmen met de met streektaolambassadeur
Jan Hartlief: 06 – 46 32 59 05.

Vacatures streektaolvrijwilligers
Wij bint op zeuk naor een aantal vrijwilligers
veur het Huus van de Taol in de gemeente Aa
en Hunze. Bij veurkeur oet het veengebied,
maor oet aandere delen van oonze gemeente
bint ze ok zeer welkom.

Janneke Hebels-Poelman is geboren en getogen in het gehucht Kostvlies tussen
Gieten en Gasselte, maar woont alweer enkele decennia in Stadskanaal. Op
negentienjarige leeftijd, veertig jaar geleden, had Janneke een relatie met een jongen
uit Delfzijl en van het een kwam het ander: ze kreeg nóg meer een band met die
plaats, want ze kwam er te werken, namelijk bij het Burgemeester van Julsinghatehuis,
een instelling voor ouderen die zorg nodig hebben. Inmiddels is er sprake geweest van
een fusie en heet het Noorderzorg. Janneke vierde op 1 augustus jl. het feit dat ze er
veertig jaar werkzaam is.

“Een prachtige tijd. Echt waar. Zoveel mooie
momenten beleefd en nooit ging ik met
tegenzin naar het werk. In een dik half uur
Streektaolstried: daotum um te noteren:
was ik er. Zo ver is het helemaal niet en ik
21 jannewaori 2022
ga nog mooi een tijdje door”, sprak Janneke
As het even an kan geet de 2e Streektaolstried As streektaolvrijwilliger bi´j met-helper an de afgelopen zaterdag. Ze woont samen met
in 2022 deur. Vrijdag 21 jannewaori wordt
activiteiten die der organiseerd wordt saomen haar man Mans al jaren in Stadskanaal aan de
dit maol de stried streden in mfc De Spil in
met de aandere vrijwilligers, under leiding van rand van recreatiegebied Pagedal. “Prachtig
Gasselternijveen. Het is de bedoeling um
de streektaolambassadeur Jan Hartlief.
wonen hier en ik heb ook prachtig werk.
meer groepen deel te laoten nimmen as in
Veur meer infermaotie kuj met hum bellen:
Mooier kan toch niet?”
Raol, waor in 2019 de Streektaolstried holden 06-46325905. Je kunt ok kieken op de website
is. Hier waren 25 teams. Of dit geet lukken in van VIP (Vrijwilligers informatie Punt)
Janneke heeft in vier decennia werken
coronatied, is ofwachten wat der meugelk is.
Aa en Hunze, vacatures organisaties, waor
bij Burgemeester van Julsinghatehuis/
In november hoop we de mèensen te kunnen infermaotie over de vacature te lezen is.
Noorderzorg in Delfzijl heel veel gedaan,
infermeren wanneer ze zuch kunt opgeven.

maar alles is onder de noemer facilitaire
dienst te scharen. “Dan moet je denken aan
de catering en de schoonmaak. Een kopje
koffie, zorgen voor het eten en het aansturen
van mensen. Op een gegeven moment werd
ik hoofd van de afdeling en dat was wel
wennen. Ik was gewend altijd samen met mijn
collega’s het werk te doen dat ik zo leuk vond
om te doen en ineens moest je daarboven
staan. Dat is niet zo mijn ding. Later ging het
weer zoals ik was gewend. Gewoon lekker
tussen de mensen. Heerlijk.” (Week in Week uit
/ Gerry Grave)
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Gezocht: Drenten voor nieuwe campagne Heeft o.a. ten doel om de natuur nabij Kostvlies
in Gasselte zo goed mogelijk te beheren
van de provincie
Vereniging De Hamerlanden
In Drenthe leven we steeds energiezuiniger. We gebruiken zo weinig mogelijk warm
water, isoleren onze huizen en verbruiken steeds minder gas. Komende jaren willen
genomineerd voor De Groene Anjer Prijs
we doorpakken en samen nog meer energie besparen. Daarom start de provincie
Drenthe in het najaar van 2021 een campagne. Hiervoor zoeken we Drenten om op de
foto te zetten! Jou dus!
Wie zoeken we?
We zoeken mensen die het leuk vinden
om mee te werken aan een campagne over
milieubewust energiegebruik. Je hoeft
niet persé al heel duurzaam te leven, maar
we zoeken wel mensen die thema’s zoals
duurzaamheid, klimaat en energietransitie
belangrijk vinden.
Daarnaast:
• woon je in de provincie Drenthe
• ben je een dagdeel beschikbaar om
foto’s te maken. De fotoshoot vindt
plaats op zondag 5 september en
woensdag 8 september. Kun je niet op
deze data, maar wil je wel graag meedoen?
Geef het dan aan bij je aanmelding, dan
zoeken we een andere datum.
• maken we bij voorkeur de foto’s in en om
jouw eigen huis. Als je dat liever niet wilt,
kun je dat aangeven bij je aanmelding.
Dan gaan wij op zoek naar een ander huis
om te fotograferen.
• ben je ermee akkoord dat we de foto’s
online en offline gebruiken voor de
campagne in de provincie.
We zoeken verschillende mensen: gezinnen
met jonge kinderen, gezinnen met oudere
kinderen, alleenstaande mannen/vrouwen
(jong en oud), stellen (jong en oud).
We vinden diversiteit belangrijk en zien
aanmeldingen van Drenten met verschillende
achtergronden dan ook graag tegemoet.

Wat krijg je als bedankje?
Je kunt je opgeven als gezin, als stel, of
alleen. Als je meedoet, krijg je een cadeaubon
van bol.com t.w.v. € 50,-. Gezinnen die
meedoen krijgen een bon van bol.com én een
cadeaubon t.w.v. € 50,- van de Intertoys, voor
de kinderen.
Uiteraard ontvang je ook al jouw eigen foto’s
digitaal. Zo heb je direct mooie foto’s van
jezelf (en eventueel je gezin), gemaakt door
een professionele fotograaf.
Hoe kun je je aanmelden?
We zoeken veel verschillende Drenten,
dus we zouden het erg leuk vinden als jij je
aanmeldt! Dat kun je doen door een mailtje
te sturen naar elinevis@vankeijzer.nl (Keijzer
is het bureau dat de fotoshoot voor ons
organiseert).
In het mailtje zien we graag het volgende:
• Een korte beschrijving van jezelf: wie ben
je, hoe oud ben je, waar woon je?
• Een korte beschrijving van je
woonsituatie: woon je in een huis,
appartement of ergens anders?
• Een foto van jezelf (bijvoorbeeld een
vakantiefoto of selfie)
• Jouw contactgegevens

Met ingang van 2021 reikt het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe de Groene Anjer
Prijs uit. Het is een tweejaarlijks uit te reiken prijs, gericht op het inspireren en in
het zonnetje zetten van de vele vrijwilligers die zich inzetten voor natuur, landschap
en biodiversiteit in Drenthe. Waar veel prijzen zich richten op personen is de Groene
Anjer gericht op vrijwilligersgroepen.
Natuur en landschap staan in ons land onder
grote druk en veel burgers maken zich zorgen
om de teloorgang van natuur, landschap
en biodiversiteit. Velen zetten deze zorg
om in activiteiten door zich als vrijwilliger
daadwerkelijk in te zetten voor het behoud
van de schoonheid van onze provincie. Door
deze inzet kunnen de meest uiteenlopende
projecten, activiteiten en acties gerealiseerd
worden. De Groene Anjer beoogt de
waardering hiervoor concreet tot uitdrukking
te brengen.
De Drentse Groene Anjer Prijs is bestemd
voor een instelling of groep (stichting,
vereniging, werkgroep) die een opvallende
impuls aan behoud en ontwikkeling van
natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe
geeft. Waarbij ook relaties met educatie,
milieu, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit
en monumentaal erfgoed van betekenis
kunnen zijn. Het is een inspiratieprijs,
geen projectbijdrage. De winnaar ontvangt
een prijs van €3.000, de beide andere
genomineerden een aanmoedigingsprijs van
€1.000.

De genomineerden
• Vereniging De Hamerlanden heeft ten doel
We zien je aanmelding heel graag tegemoet!
om de natuur nabij Kostvlies in Gasselte
Aanmelden kan tot zondag 15 augustus.
Twijfel je nog of heb je een vraag? Stuur dan zo goed mogelijk te beheren, behouden,
vooral een mailtje naar elinevis@vankeijzer.nl. beschermen, te ontwikkelen en te stimuleren
dat bewoners en bezoekers er zo veel
mogelijk van kunnen genieten. Daartoe is
de vereniging er in 2020 in geslaagd om in
samenwerking met bewoners en Stichting
Het Drentse Landschap het Zandgat te
verwerven. Het gaat om een voormalige
zandwinning waar de vereniging zorgt voor
het onderhoud en de verdere ontwikkeling
van de natuur en de biodiversiteit.
• Stichting Veenloopcentrum Weiteveen |
Onder leiding van gidsen maken bezoekers
tijdens het “veenlopen” kennis met de
bijzondere waarden van het Bargerveen.
Tijdens het verhaal wordt er verteld over
het steken van turf, en het werk van de
nonnen en pioniers in dit dorp midden
in het veengebied. In 2019 heeft het
Veenloopcentrum 2.540 bezoekers actief
en intensief rondgeleid. Er is nauwe
samenwerking met Staatsbosbeheer en het
aangrenzende Natuurpark Moor (Duitsland).
Vrijwilligers houden zich daarnaast al

jarenlang bezig met het monitoren en het
uitvoeren van beheerwerkzaamheden.
• Vereniging Vogelwacht Uffelte e.o. | Heeft
als doel om belangstelling te wekken voor -en
het beschermen van- de natuur en landschap,
in het bijzonder waar het gaat om vogels. De
vereniging telt 750 leden en 100 vrijwilligers
en ontplooit al tientallen jaren een scala aan
activiteiten. Een tiental werkgroepen richt
zich op bepaalde soorten vogels zoals roofen weidevogels. Daarnaast worden excursies,
lezingen en tentoonstellingen georganiseerd.
Schooljeugd krijgt les en gaat op excursie.
De jury van de Groene Anjer bestaat uit
Michiel Gerding, Jan Grotenhuis en Joop
Verburg. Uit een lijst van 18 voordrachten
werden bovenstaande drie genomineerden
uitgekozen. De winnaar wordt bekend
gemaakt op de dag van de prijsuitreiking die
op woensdag 13 oktober 2021 plaats vindt.
De Groene Anjer Prijs zal tegelijkertijd
worden uitgereikt met de Harry de Vroome
penning van het Drentse Landschap.
Belangrijke criteria bij het vaststellen van
de nominatie waren:
1. Er is een uitzonderlijke prestatie geleverd
in het afgelopen jaar of de afgelopen jaren,
waarbij gelet wordt op kwaliteit en bereik.
2. De groep is gedreven om zich verder
te ontwikkelen ten behoeve van behoud
en ontwikkeling van natuur, landschap en
biodiversiteit.
3. De groep hoeft niet persé in de Provincie
gevestigd te zijn maar er wel een duidelijke
historie, belang en binding mee te hebben
en iets gepresteerd hebben in de Provincie
Drenthe.
Met betrekking tot het tweede criterium
wordt aan drie door de jury gekozen
genomineerden gevraagd hun ambitie te
omschrijven in maximaal 1000 woorden of
op een andere creatieve manier. Hierin moet
de groep aangeven hoe ze het prijzengeld van
€ 3000,- willen gaan inzetten om zich verder
te ontwikkelen en/of hun ambitie waar te
maken.
De winnaar wordt geacht om zich een
goede ambassadeur van het Prins Bernhard
Cultuurfonds Drenthe te betonen.

