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Aanpassing openbare verlichting in
Borger-Odoorn
De gemeente Borger-Odoorn vervangt de komende jaren alle verouderde
straatlantaarns door duurzamere exemplaren (LED). Vanaf 1 februari 2022 wordt de
derde fase uitgevoerd.
Op www.borger-odoorn.nl/verduurzamingverlichting staat waar de armaturen (lampen)
vervangen wordt door nieuwe LED-verlichting. Soms wordt een deel van een straat
aangepast. Dan staat dit aangegeven met het woord ‘gedeeltelijk’.
Lees verder op pagina 2 en/of 13.

Bij het brandweerkorps in 2e Exloërmond?
Nu een aantal leden van het korps afgelopen 1 januari officieel afscheid namen als
brandweermannen is men op de post in 2e Exloërmond op zoek naar een aantal
nieuwe brandweermannen en/of vrouwen.

Hoveniersbedrijf Beerman uit Buinen
neemt Wubs Totaal Service in
Nieuw-Buinen over

Afgelopen vrijdag en zaterdag organiseerde de post in 2e Exloërmond daarom infodagen
voor iedereen die geïnteresseerd was in een functie als brandweerman- of vrouw. “We zijn
wel tevreden over de opkomst, we hebben een aantal serieus geïnteresseerden gesproken met
wie we de komende tijd nog verder zullen nagaan of de functie ook bij hen past”, vertelt
Alexander Krans, postchef in 2e Exloërmond.
Lees verder op pagina 27.

Schitterend Naoberschap
in Valthe
Afgelopen zaterdag was er een prachtig staaltje
naoberschap te zien in Valthe. Er werd met man en
macht gewerkt om ook het terras van Grand-Café Het
Perron gereed te maken zodat straks de gasten ook met
aangenaam weer gezellig buiten op het terras kunnen
zitten. Dit is dus wat naoberschap inhoudt.
Lees verder op pagina 4.

Restyling van de groepsaccommodaties op Hunzepark
in Gasselternijveen
Op het Hunzepark in Gasselternijveen wordt hard
gewerkt aan het restylen van de groepsaccommodaties
Meander, Wenakker en Flint. Op de foto ziet u Hennie
Kuipers en Sandra Haandrikman, die samen de
receptie bemannen op het park, met op de achtergrond
groepsaccommodatie de Flint die onlangs werd voorzien
van een nieuw dak.
Lees verder op pagina 17.

Afgelopen vrijdag tekenden Jaap-Jan Beerman en
Gerrard Wubs de
overeenkomst die de
overname van WTS
door Hoveniersbedrijf
Beerman officieel
maakte. “Gerrard
benaderde me enige
tijd geleden met de
vraag of ik zijn bedrijf
over wilde nemen en
daar hoefde ik niet
heel lang over na te
denken”, vertelt JaapJan Beerman. “Met
de overname nemen
we het personeel
van WTS over en
ook het bestaande
klantenbestand.
We zullen de komende
tijd op de oude
vertrouwde manier
blijven werken.
Lees verder op
pagina 9.
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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
Hoofdstraat 50, Exloo

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

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

’ Deze week (24 – 28 januari) wordt
het PMD-afval ingezameld.
Volgende week (31 januari – 4 februari)
wordt de grijze container geleegd.
% www.borger-odoorn.nl/afval

Versoepelingen mogelijk onder
voorwaarden

Voor sport, kunst- en cultuurbeoefening,
contactberoepen, detailhandel en onderwijs,
is per 15 januari 2022 weer meer mogelijk.
Daarbij geldt wel een aantal extra voorwaar-

’ Valthermond: Zuiderdiep (gedeelte
tussen Kevelingenlaan-brug Kavelingen)
| t/m 31 maart 2022 | doorgaand verkeer
gestremd, omleiding.

Digitale vergadering
gemeenteraad
▶ Besluitvormende raadsvergadering,
donderdag 27 januari, 19.00 uur
▶ Meer informatie:
www.gemeenteraadborger-odoorn.nl.
Hebt u zelf geen internettoegang? Dan
kunt u bijvoorbeeld terecht in een
bibliotheek in de buurt.
▶ Kijk of luister mee via
www.gemeenteraadborger-odoorn.nl of
RTV Borger-Odoorn (kabel 107.5, ether
106.0)
▶ Inspreken? Neem contact op met de griffie
via griffie@borger-odoorn.nl of T 14 0591
% www.gemeenteraadborger-odoorn.nl

Naar het gemeentehuis?
Maak een afspraak!
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

% www.borger-odoorn.nl

Basisregels

- Blijf bij klachten thuis en laat u testen bij
de GGD. Ook als u al gevaccineerd bent.
- Blijf bij een positieve test thuis en vermijd
contact met anderen, ook als zij
gevaccineerd zijn.
- Houd 1,5 meter afstand en schud geen
handen.

- Was vaak en goed uw handen.
- Hoest en nies in uw elleboog.
- Zorg voor voldoende frisse lucht en
ventilatie in binnenruimtes.
- Ontvang thuis maximaal 2 personen per
dag (kinderen t/m 12 jaar zijn
uitgezonderd). Doe vooraf een zelftest.
- Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
Vaccinatie

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen het
coronavirus? Kijk dan op
www.coronavaccinatie.nl of bel naar
0800 1351.

Gezocht: sporters met topprestaties in 2021
Sporten kon in het bijzondere coronajaar 2021 niet altijd normaal doorgaan.
Toch zijn er ook afgelopen jaar weer
bijzondere sportprestaties geleverd.
Deze sporters willen we graag in het
zonnetje zetten.
Bent of kent u een sporter uit BorgerOdoorn met een topprestatie in 2021? Laat
het ons dan voor vrijdag 28 januari weten
door middel van een e-mail naar

gezondeleefstijl@borger-odoorn.nl.
Vermeld hierin de naam van de genomineerde sporter(s), de behaalde prestaties,
aanvullende relevante informatie en contactgegevens.
Om in aanmerking te komen gelden de
volgende eisen:
- Sporters zijn woonachtig in de gemeente
Borger-Odoorn. Bij een sportploeg woont
het merendeel in onze gemeente (of is

het merendeel verbonden aan een club/
vereniging uit Borger-Odoorn).
- Sporters hebben in 2021 een nationaal
kampioenschap (NK) behaald, of een
medailleplaats bij een Europees kampioenschap (EK), wereldkampioenschap
(WK) of de Olympische/Paralympische
Spelen.
- Sporters zijn lid van een sportvereniging
die is aangesloten bij een door het NOC/
NSF erkende sportbond.

Aanpassing openbare
verlichting

Werkzaamheden begraafplaats Valthermond-Oost

De gemeente vervangt de komende
jaren alle verouderde straatlantaarns
door duurzamere exemplaren (LED).
Vanaf 1 februari 2022 wordt de derde
fase uitgevoerd.
Wat gaat er gebeuren

Wegwerkzaamheden

den zoals aanscherping van de mondkapjesplicht. Door het hoge aantal besmettingen blijven onder meer horeca, musea en
bioscopen gesloten. Op dinsdag 25 januari
wordt besloten of er weer meer kan.

%

’ Op zaterdag 29 januari wordt oud papier
opgehaald in Drouwenermond, Eeserveen,
Odoorn en Odoornerveen.

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 de gemeentelijke dienstverlening.
Voor meer informatie kunt u ons ook
bellen op nummer 14 0591.

%

Afval & oud papier

Informatie over het coronavirus

%

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

%
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Op www.borger-odoorn.nl/verduurzamingverlichting staat waar de armaturen
(lampen) vervangen wordt door nieuwe
LED-verlichting. Soms wordt een deel van
een straat aangepast. Dan staat dit aangegeven met het woord ‘gedeeltelijk’.
Sommige lichtmasten op andere
plekken

Langs enkele straten staat op basis van de
huidige normen te weinig verlichting. Hier
wordt verlichting bijgeplaatst. Ook kan het
gebeuren dat masten op andere plekken
komen te staan. Deze straten staan in
onderstaande lijst aangeven met het woord
‘herverdeling’.
Wilt u zien waar de nieuwe masten
komen? Bekijkt u dan de tekening op onze

website: www.borger-odoorn.nl/verduurzamingverlichting
Waarom wordt mijn straat niet
genoemd?

De gemeente vervangt de oudste armaturen
eerst. Het is goed mogelijk dat de verlichting in uw straat de komende jaren wordt
vervangen. Ook is het mogelijk dat de
verlichting al is voorzien van een PL-lamp.
Deze spaarlamp is al zo zuinig dat we deze
niet direct door LED gaan vervangen.
Vragen en opmerkingen

Hebt u vragen hebben over dit project?
Dan kunt u contact opnemen met de
gemeente Borger-Odoorn via gemeente@
borger-odoorn.nl. Tijdens kantooruren
kunt u ook bellen via 14 0591.

De komende periode gaan we aan
de slag op de begraafplaats Valthermond-Oost. We halen de graven weg
die sterk in verval zijn of waarvan de
grafrechten zijn verlopen. En we pakken het achterstallige onderhoud van
het groen en de paden aan.
Planning en hinder werkzaamheden

In februari (week 7) starten we met de
eerste werkzaamheden. Het kan zijn dat
de begraafplaats tijdelijk minder toegankelijk is voor publiek. We proberen dit tot
een minimum te beperken. Wij hopen op
uw begrip hiervoor. Tijdens plechtigheden, zoals een begrafenis of asverstrooiing, worden de werkzaamheden altijd
stilgelegd en zorgen we er voor dat de
begraafplaats goed toegankelijk is.
Ruimingsbeleid op de begraafplaatsen

Het ruimen van graven kan niet zomaar,
afgelopen jaren is er daarom uitgebreid
onderzoek gedaan. De rechthebbenden
of 1e graad nabestaanden zijn aangeschreven en er zijn oproepen geplaatst
bij graven en in kranten. De lijsten met te
ruimen graven zijn terug te vinden op de
website van de gemeente Borger-Odoorn.
Historische graven

Omdat het belangrijk is om de bijzondere
graven voor het dorp te behouden is er
op basis van objectieve criteria een onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van
historistische graven. We hebben gekeken
hoe een graf eruitziet en welke betekenis
de overleden persoon heeft in het dorp.
Op de begraafplaats zijn in totaal 177
historische graven aanwezig. Deze graven
ruimen we niet, ongeacht of er nog een
rechthebbende aanwezig is en de staat
van onderhoud. Herstel of onderhoud
van de historische graven gebeurt in nauwe samenwerking met de uitvaartvereni-

gingen, vrijwilligers en Landschapsbeheer
Drenthe. Wilt u hierbij als vrijwilliger
meehelpen dan kunt u hierover contact
opnemen met de gemeente.
Ruimen van graven

Op de begraafplaats gaan we 128 graven
bovengronds ruimen. De aanwezige grafbedekking en gedenktekens halen we weg.
De gedenktekens worden geanonimiseerd. Er worden bij de werkzaamheden
geen graven ondergronds geruimd. Dit
is niet nodig, er is de komende decennia nog voldoende capaciteit aanwezig
voor nieuwe uitgifte van graven op de
begraafplaats. De ruimingswerkzaamheden worden uitgevoerd door de ﬁrma
Kreuzen Begraafplaatsbeheer. Dit is een
gespecialiseerd bedrijf dat werkt volgens
de richtlijnen van de Branchevereniging
Ondernemers Begraafplaatsbeheer.
Opknappen inrichting begraafplaats

Op de begraafplaats gaan we ook renoveren. Met name de beplanting en de paden
worden aangepakt. We streven ernaar dat
het er straks eenvoudig en rustig uitziet,
met enkele karakteristieke elementen.
Nadat de graven zijn geruimd, pakt onze
eigen buitendienst de volgende werkzaamheden op:
- Het hoofdschelpenpad op de begraafplaats vervangen door klinkerverharding.
- De overige schelpenpaden tussen de
graven vervangen door gras.
- Beplantingsvakken die zijn versleten
vervangen door gras.
- Bomen die niet meer gezond zijn of
concurreren met naastgelegen bomen
vervangen of weghalen.
- De grond op de begraafplaats op
sommige plekken verhogen en opnieuw
inzaaien.
Lees verder op pagina 4 >
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Veel ondernemers zijn na de lockdown
weer Back in Business

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)

Kapsalon de Spiegel, Borger (Foto: Week in Week uit)
Wat tonen ze een enorme veerkracht. Al die ondernemers die na de verplichte sluiting
weer hun deuren openden voor het publiek. Als vanouds staan ze er weer en zijn ze er
voor de vele klanten die hun zaken weer kunnen bezoeken. Hopelijk is, als u dit leest,
ook de horeca weer open voor het talrijke publiek.
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Harrie Meiringh
Uitgever:
Harrie Meiringh
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- Harrie Meiringh
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0599 - 61 33 36
redactie@weekinweekuit.com

Kapsalon Unique, Valthermond (Foto: Week in Week uit)
Sinds enige tijd zijn ook de kapperszaken weer open in onze regio en daarmee is men ook
weer ‘Back in Business’. Inmiddels waren ze drie lockdowns verder en iedereen hoopt
natuurlijk dat het nu echt de laatste is geweest. Alsof er niets is gebeurt staan ze weer
dagelijks te knippen, te kammen, te fohnen etc etc. Sommige kapperszaken openden
afgelopen tijd zelfs al om 07.00 uur ‘s morgens hun deuren.
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voor ± 20 uur per week
Flinke, handige klusser op
minicamping De Zwerfkei in Borger.
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- Louw Roukema
- John ten Hoff
- Marc Zegerius
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mariska@weekinweekuit.com

Tel: 0599 - 23 49 25

Inleveradressen Advertenties:
Bruna Borger aan de Grote Brink
in Borger
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Kapsalon Magnifique, Valthe (Foto: Week in Week uit)
Week in Week uit maakte zaterdag even een rondje langs een paar kapperszaken in het
verspreidingsgebied van de krant en maakte enkele foto’s.

Bel 0599 - 61 33 36
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%
Herinnering:
aanmaning
reinigingsheffing

en pakken we, waar nodig, het achterstallige onderhoud aan. Voorafgaand aan de
werkzaamheden publiceren wij hierover in
de week in week uit.

Werkzaamheden op andere
begraafplaatsen

Heeft u vragen of opmerkingen?

Ook op andere begraafplaatsen in de
gemeente worden dit jaar graven geruimd

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de gemeente.

U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 14 0591, of door te mailen naar
gemeente@borger-odoorn.nl.
Wilt u hierbij het zaaknummer 1181572021 aan ons doorgeven?

%

Elk huishouden of bedrijf in BorgerOdoorn betaalt vier keer per jaar
reinigingshefﬁng, voor de inzameling
van afval. Voor de hefﬁng over het 3e
kwartaal van 2021 zijn met dagtekening
8 januari 2022 per post aanmaningen
verzonden, aan wie het bedrag op de
uiterste betaaldatum 1 januari 2022 nog
niet had voldaan.
Hebt u nog niet betaald? Dan kunt u het
bedrag alsnog overmaken naar
IBAN NL35 BNGH 0285 0405 29,
onder vermelding van het aanslagnummer. Als u dit voor 29 januari 2022 doet,
voorkomt u dat u de wettelijke dwangbevelkosten van ten minste 45 euro
(afhankelijk van de hoogte van het
aanslagbedrag) moet betalen. Hebt u
problemen met het betalen van uw
gemeentelijke belastingen? Neemt u
dan contact op met ons sociaal team via
telefoonnummer 0800 2009. Zij kunnen
met u kijken naar de mogelijkheden.

- Een strooiveld aanleggen en inzaaien
met een bloemrijk grasmengsel.
- Planten van nieuwe bomen waar nodig.

Gaan mijn buren
verbouwen?

Berichten over uw buurt
’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we officieel in ons elektronisch gemeenteblad.
Deze ‘berichten over uw buurt’ kunt u bekijken via www.borger-odoorn.nl/overuwbuurt.
’ Hieronder vindt u de titels van de berichten over uw buurt van vorige week.
Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen, ons elektronisch gemeenteblad is leidend.
’ Wilt u nieuwe berichten over uw buurt per e-mail ontvangen? Meld u dan aan
op www.overuwbuurt.overheid.nl.
’ Hebt u thuis geen internetverbinding en wilt u toch meer weten over een besluit? Bel ons dan via
telefoonnummer 14 0591. We kunnen u dan meer informatie geven of een afspraak maken om op het
gemeentehuis stukken in te zien.
’ Bent u het niet eens met een besluit? Kijk dan op www.borger-odoorn.nl/bezwaar.

WEEK 3

’ 20-01-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Odoorn,
Sleedoorn 27, het plaatsen van
een dakkapel
’ 18-01-2022, Bestemmingsplan
‘Buitengebied, Landgoed-

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

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Verbouwen_WT.indd 1

camping De Strengen’
’ 18-01-2022, Bestemmingsplan
‘Odoorn, Hoofdstraat 52’
’ 17-01-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Borger,
Dingspil 46, het kappen van een

Linde
’ 17-01-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Odoornerveen, Achterweg 5, het
plaatsen van zonnepanelen
’ 17-01-2022, Aanvraag

Exloo | 25 januari 2022

% www.borger-odoorn.nl

Schitterend Naoberschap in Valthe

24-03-16 10:50

omgevingsvergunning: Drouwen,
Alinghoek 10, het plaatsen van
een reclamebord.
◀

$

Harrie Moesker uit Nieuw-Buinen maakte
een geweldige 65ste verjaardag mee
Afgelopen maandag werd Harrie Moesker
uit Nieuw-Buinen 65 jaar. Die dag verliep
voor hem op zich heel normaal, want
een echt groot feest vieren tijdens deze
periode met maatregelen was er niet
bij. De dag ervoor verliep voor hem des
te leuker. Die dag maakte hij namelijk
een geweldige verrassing mee, want in
colonne reden maar liefst elf auto’s voor
zijn woning aan het Zuiderdiep langs.
De mensen in de auto’s feliciteerden hem
stuk voor stuk en gaven hem cadeaus.
Voor Moesker een dag om nooit meer te
vergeten.

Een verrassing moet natuurlijk een verrassing
blijven en daar hadden de bedenksters van
het plan, echtgenote Anita en dochter Karen,
wel voor gezorgd. Ook Nils, de zoon van
Harrie en Anita hielp mee. Dat gold ook
Foto: Week in Week uit voor schoondochter Lisa; tot het moment
Afgelopen zaterdag was er een prachtig staaltje naoberschap te
suprême gewoon niets zeggen en hun
zien in Valthe. Er werd met man en macht gewerkt om ook het terras van Grand-Café respectievelijk echtgenoot, vader en oom
Het Perron gereed te maken zodat straks de gasten ook met aangenaam weer gezellig laten genieten. “Dat is gelukt hoor. Het was
buiten op het terras kunnen zitten. Dit is dus wat naoberschap inhoudt.
overweldigend. Zo mooi dit. Wat ben ik
iedereen er dankbaar voor. Onvergetelijk”,
Roy van der Scheer en zijn partner Suzanne
Grand-Cafe en dit lijkt een aanwinst te gaan
sprak een dolblije Moesker die ruim een half
Kannegieter kochten enige tijd geleden
worden voor de regio.
jaar eerder met prepensioen ging. De dag was
Hotel Valthe en bouwden het om tot een
extra leuk omdat zijn kleindochter Liv tegelijk

Leefbaar Borger-Odoorn presenteert kandidatenlijst
De nu 4 jaar geleden opgerichte politieke partij Leefbaar Borger-Odoorn heeft
afgelopen 19 januari haar kandidatenlijst bekend gemaakt.
De partij wil ook de komende raadsperiode
weer een goede uitgewogen en gedegen
bijdrage leveren aan het besturen van de
gemeente Borger-Odoorn. Het partijbestuur
is daarom trots dat zij kandidaten kunnen
presenteren die een bijdrage willen en kunnen
leveren aan de leefbaarheid van de gemeente
Borger-Odoorn.
De lijsttrekker is Annemiek de Groot
(Valthermond). Verder bestaat de lijst
uit: Bianca Haan (nr. 2, 2e Exloërmond),
Bernard Jansen (nr. 3, Klijndijk), Jaap Middel
(nr. 4, Drouwenermond), Ramon Kamps
(nr. 5, Valthe), Gwendolynn Peters (nr. 6,

2e Exloërmond), Jan-Hendrik Niemeijer
(nr. 7, 2e Exloërmond), Mandy Vos (nr.
8, Valthermond), Annemiek Töben (nr.
9, Valthermond), Eric de Jong (nr. 10,
Valthermond), Teijo Doornkamp (nr. 11,
Nieuw-Buinen), Anneke Niemeijer-Keur
(nr. 12, 2e Exloërmond), Martin Mulder (nr.
13, Valthermond), Antoinette Potgieter (nr.
14, Nieuw-Buinen), Fred Moll (nr. 15, 1e
Exloërmond) en als lijstduwer Alina de Roo
(nr.16, Klijndijk).
De komende periode gaan de kandidaten
de gemeente in om inwoners te spreken en
zo een beeld te krijgen bij wat er leeft in de

dorpen. Ook zult u op de verschillende social
media een inkijkje krijgen in de levens van
de kandidaten en wat hun drijfveren zijn iets
te willen betekenen voor de inwoners van
Borger-Odoorn.
Leefbaar Borger-Odoorn wil evenals de
afgelopen raadperiode zich inzetten voor het
bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn
in de gemeente. Dit komt op verschillende
manieren terug in het verkiezingsprogramma
van de partij dat binnenkort wordt
gepresenteerd. Daarnaast wil de partij de
betrokkenheid van de inwoners van de
gemeente bij de gemeentepolitiek bevorderen,
zodat zij het gevoel hebben daadwerkelijk
invloed te kunnen uitoefenen.

met Moesker jarig is. En dus werd het een
compleet familiefeest.
De deelnemers aan de stoet auto’s waren
vrienden, bekenden, oud-collega’s van
woonzorgcentrum Borgerhof in Borger en
familieleden. Ook zij genoten allen van de
mooie dag en waren blij dat Harrie Moesker
zo’n leuke dag mocht beleven. (Week in Week
uit / Gerry Grave)
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Wijkagenten
Wijkagenten Borger-Odoorn zijn
bereikbaar via 0900-8844 of politiebureau Exloo (open: maandag
t.m. vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur,
aangifte alleen op afspraak). Wijkagenten in Borger-Odoorn zijn:
Hans Walvius. hans.walvius@
politie.nl: Gebied: Valthermond, 2e
Valthermond, Zandberg, 1e Exloermond, 2e Exloermond, Boermastreek, Exloerveen.
Arjan Katerberg. arjan.katerberg@
politie.nl. Gebied: Nieuw-Buinen,
Buinerveen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Bronnegerveen.
Kobie Eefting. kobie.eefting@
politie.nl. Gebied: Borger, Bronneger,
Drouwen, Buinen, Ees , Westdorp,
Eesergroen en Ellertshaar.
Ben Uneken.
ben.uneken@politie.nl: Gebied:
Odoorn, Valthe, Klijndijk, Exloo,
Odoornerveen.
Wijkagenten Aa en Hunze zijn
bereikbaar via 0900-8844 of
politiebureau Gieten (open: ma.
en di. 13.00 tot 17.00. wo. en do.
van 09.00 tot 13.00 uur).
- Theo Dieterman, gebied Gieten
en Gasselte
- Louw Koster, gebied Rolde
- Eric Speelman, gebied Annen
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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
Borger
Protestantse gemeente,
www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang Westeresstraat): Meer info op:
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 30 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. A.J. Jonker.
Gasselternijveen
Protestantse gemeente.
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, Drentse
Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan, 09.30
uur: ds. Wouda.
Baptistengemeente: Meer info op
baptisten-nieuwbuinen.nl
Odoorn
Vrijzinnig Hervormde
Gemeente Odoorn.
2e Exloërmond
Baptistengemeente:
Info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
Dhr. Verkade.
Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. A. van Elten, Nieuw-Weerdinge.
Valthermond
Baptisten Gemeente, Leendert
Post. 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, Nieuw-Weerdinge.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
Dhr. C. Smits.
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Weekend 29-30 januari is
er geen viering in de St. Josephkerk.
Woensdag 2 februari is er om 9.00 uur
een eucharistieviering, voorg. pastoor
J.E.B. Deuling. Zie ook www.heiligkruisparochie.nl/vieringen
Musselkanaal
H.Anthonius van Padua kerk
Sluisstraat 78, 9581 JD Voor
Eucharistievieringen zie
anthoniusparochiemusselkanaal.nl
Baptistengemeente Jabes.
Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal
Noord, Dienst 10.00 uur, ds Wolter
Greven, te volgen via YouTube onder
baptistenstadskanaal
Oosterkadekerk, Zondagmorgen, 30
januari om 9.30 u. ds. H. Bakhuis uit
Hoogeveen. Zondagavond, 30 januari
om 19.00 u. onze eigen predikant ds.
M. F. van Binnendijk (zangdienst).
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Zonnepark Daalkampen nabij Borger

Laatste transformatorhuisje zonnepark Daalkampen
geplaatst
Met de start van het nieuwe
jaar zijn de werkzaamheden op
zonnepark Daalkampen nabij
Borger weer opgepakt. Het
wachten was op een paar cruciale
onderdelen. Afgelopen week zijn
de laatste transformatorhuisjes
geleverd (zie foto).
Dit zou eigenlijk al voor de kerst al
gebeuren. Komende weken zal alles
op elkaar aangesloten worden. En
zo het nu lijkt zal in februari het
zonnepark operationeel zijn. Rond
die tijd zal er gestart worden met de
Crowed funding.
Inwoners kunnen voor een
interessant rentetarief participeren
in het zonnepark. In de Week In
Week Uit zullen we u daar middels
een advertentiecampagne van de op
hoogte stellen.

De groenstrook aan de oostkant van
het zonnepark staat momenteel ter
discussie. Deze is geplant volgens
de verstrekte vergunning. Een aantal
inwoners is van mening dat deze

dichter bij het hek zou moeten staan.
Er wordt momenteel gekeken of
het mogelijk is deze bosschages te
verplaatsen om de buurt tegemoet te
komen.

HunzeOutdoor: Kinderfeestjes in Borger mogen weer
De medewerkers van
HunzeOutdoor in Borger staan
te popelen om weer kinderen te
mogen begroeten in de Indoorhal
van Hunzedal in Borger. Eindelijk
mag het weer! Jeroen Hulshof,
hoofd HunzeOutdoor, is blij dat
in elk geval de kinderfeestjes
weer mogen in de Indoorhal. We
kijken ernaar uit om samen met
de kinderen te gaan klimmen,
boogschieten, ondergronds
doolhof, archery tag en nog veel
meer leuke activiteiten te doen.
Kortgeleden heeft de Indoorhal een
nieuwe vloer en wanden gekregen, is
het dak vervangen en is de hal is nu
te verwarmen. In 2021 hebben we
vanwege de coronamaatregelen helaas
weinig kinderen in de hal mogen
ontvangen. We hopen dat we in 2022
zowel Indoor (Hunzedal) als Outdoor
(Hunzepark) weer veel kinderen blij
de afgelopen lockdown je feestje niet
mogen maken met een feestje. Heb je kunnen vieren en ben je nieuwsgierig

wat we bieden, kijk dan gauw op de
site van HunzeOutdoor.
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PvdA Borger-Odoorn: “Meer lef
nodig van college bij aanpak
energiearmoede”
Energiearmoede is een groeiend probleem in Borger-Odoorn. Steeds meer
mensen hebben moeite om hun energierekening te betalen nu de energieprijzen
enorm zijn gestegen. De fractie van de PvdA Borger-Odoorn heeft tijdens de
laatste raadsvergadering het onderwerp op de agenda gezet. In 2019 diende de
PvdA een voorstel in om te onderzoeken op welke wijze de gemeente mensen
kan ondersteunen om energiearmoede aan te pakken. Dit voorstel is destijds
aangenomen en daarop is gekeken hoe de gemeente zou kunnen helpen. De
uitkomsten daarvan zijn onlangs door het college van B&W gepresenteerd.
De PvdA vindt de uitkomsten teleurstellend, er wordt met name gekeken naar
belemmeringen en niet naar de mogelijkheden.
Tijdens de raadsvergadering werd gerefereerd aan de aanpak in het Limburgse Landgraaf.
Daar is de gemeente al 6 jaar voortvarend bezig met de aanpak van energiearmoede. De
PvdA Borger-Odoorn zou graag zien dat een dergelijke aanpak ook in Borger-Odoorn
wordt gehanteerd. De wethouder liet tijdens de raadsvergadering weten dat in Landgraaf
het gemeentebestuur lef toont, maar dat het lef daarvoor in Borger-Odoorn tot op
heden niet is getoond. Lijsttrekker van de PvdA Borger-Odoorn Peter Zwiers vindt deze
houding van het college zeer teleurstellend en vraagt daarin meer lef van het college.
“Als het in andere gemeenten kan, dan kan het ook in Borger-Odoorn. Teveel mensen
hebben moeite hun energierekening te betalen en daarin dienen we alle mogelijkheden te
benutten die er zijn om deze mensen te helpen”, aldus Zwiers.
De voltallige gemeenteraad ziet het probleem van de energiearmoede, maar tot een
concrete aanpak heeft het nog niet geleid. Wat de PvdA Borger-Odoorn betreft is de tijd
van praten over dit onderwerp wel voorbij en is het tijd om lef te tonen en te zorgen voor
een concrete aanpak.

Warmtevisie Aa en Hunze - Geen
wijkaanpak maar woningverbetering
Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft ingestemd met de Warmtevisie.
De Warmtevisie geeft richting aan het aardgasvrij maken van Aa en Hunze.
De visie is tot stand gekomen met veel partijen, zoals woningcorporaties en
netbeheerder Enexis en is afgestemd met energie-initiatieven, dorpsbelangen en
inwoners.
Elke gemeente in Nederland moet een warmtevisie hebben. Hierin staat welke
alternatieven er zijn voor aardgas en welke oplossingen het meest voor de hand liggen per
wijk.
Wethouder Co Lambert: “Aa en Hunze is een typische plattelandsgemeente. Er is hier
geen industrie en daarom is er in onze gemeente nagenoeg geen restwarmte beschikbaar.
In onze dunbevolkte gemeente gaan geen hele wijken tegelijk van het aardgas af. Voor
de meeste woningen zal het alternatief een individuele oplossing zijn. Woningeigenaren
moeten de komende jaren zelf de overstap naar een andere manier van koken en
verwarmen regelen. Dit kan op logische momenten wanneer het hun past, zoals bij
een verbouwing of verhuizing. We willen als gemeente dat in 2040 alle woningen zijn
overgestapt en gaan ons daar samen met inwoners en ondernemers voor inzetten.”
Alternatief
Het verwarmen van huizen op aardgas is niet langer duurzaam. Daarom is voor de
warmtevisie onderzocht op welke alternatieven Aa en Hunze kan overstappen. Uit het
onderzoek komt elektriciteit naar voren als het meest waarschijnlijke alternatief in bijna
de hele gemeente. Daarvoor is het wel nodig dat woningen eerst goed geïsoleerd worden.
Vandaar dat de nadruk in de plannen op isolatie ligt. In plaats van startwijken aan te
wijzen, wil de gemeente Aa en Hunze alle dorpen en alle gebouw-eigenaren stimuleren
om te gaan isoleren en bij vervanging van HR-ketels over te stappen op (hybride)
warmtepompen of andere elektrische verwarming. Daarvoor is de komende jaren veel
subsidie beschikbaar vanuit het Rijk. Door eerst in te zetten op isolatie en daarna stap
voor stap andere maatregelen te nemen kunnen inwoners stapsgewijs, op momenten dat
het hun past het huis verduurzamen.
Uitvoering
Inwoners die willen verduurzamen hoeven natuurlijk niet te wachten, maar kunnen al aan
de slag. Zo kunnen inwoners advies krijgen van energiecoaches en is er veel informatie
over verduurzamen te vinden op www.drentsenergieloket.nl. Ook zijn er 6 lokale
dorpsinitiatieven actief die bezig zijn met duurzaamheid in hun dorp.
Dit jaar wordt de Warmtevisie concreet uitgewerkt in uitvoeringsplannen. Deze plannen
zullen samen met dorpen, ondernemers en energie-initiatieven worden gemaakt. Ook
wil de gemeente coöperatieve aanpakken in dorpen ondersteunen en op een slimme
manier projecten gaan combineren. Na vijf jaar wordt, op basis van ervaringen, nieuwe
technieken en inzichten, een tweede Warmtevisie opgesteld. Zo groeien de lokale partijen
in Aa en Hunze samen naar een aanpak die steeds beter werkt.
De Warmtevisie wordt behandeld in de raadsvergaderingen van 3 en 17 februari 2022.
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Tinus en Rieky Zinger uit Borger zijn 60 jaar getrouwd

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

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

De nieuwe SPITWA(A)RK is uit!
Het 4e nummer van 2021 over de historie van de voormalige gemeente
Odoorn van de HV Carspel Oderen is uit.
Brinken lagen aan de rand (Roel Sanders), School 1 (Jacob Westendorp),
Valthe rond 1900 (Gradus Kuipers), Zegebok (Ab Stevens), Een huis in
Exloo met diverse bewoners (Geert van Rossum Hzn.), Namen uit een
grijs verleden: Oderen, Exell. Ffalten (Redactie), Voorplaat: Opening
dorpshuis De Kiel’n, Rondblik: Hunebed D34 bij het Valthermeer (Jan
Wierenga), Herkent u het nog? Opening onderduikershol Valthe 2004,
Oderen verandert; School in Odoorn (Roelof Hoving), Middenplaat:
Kleuterschool Buitelstee Klijndijk 1965, Uit de krant: Roelf blijft trouw
aan vak en schapen.
Bij Warenhuis Geerts in Exloo, bibliotheek in Valthermond en Odoorn en
boekhandel Read Shop Boelens (Emmermeer).

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

Ze woonden destijds in Uffelte en
waren 15 en 16 jaar oud toen ze
tijdens dansles verliefd op elkaar
werden. Deze week, op woensdag
26 januari om precies te zijn, vieren
ze hun diamanten huwelijk en zijn
Tinus Zinger (81) en Rieky ZingerOvinge (80) dus 60 jaar getrouwd.
“Vrijwel iedereen van onze leeftijd ging
naar dansles”, vertelt Tinus lachend,
“en de dames hadden meer keuze dan
de heren want er waren eenvoudigweg
meer dames. Gelukkig koos Rieky
voor mij.” Op een koude winterse
dag in 1962 werd er getrouwd, op
het gemeentehuis van Havelte. Rieky
droeg een mooie jurk en zag er volgens
Tinus prachtig uit. Trouwambtenaar
was de heer Kreijkes die destijds
gemeentesecretaris in Havelte was
maar later, hoe toevallig, burgemeester
van Odoorn zou worden. “Wat heel
leuk was is dat hij en zijn vrouw later
ook nog op de receptie ter ere van ons
50-jarig huwelijk aanwezig waren”,
vertelt Rieky.
Het echtpaar verhuisde in 1964 naar
Ees waar ze een bestaande smederij
overnamen. Tinus: “Het was een
boerensmederij waar we in de
beginjaren vooral heel veel beslagwerk
voor de boeren in de omgeving deden
maar gaandeweg kwamen daar steeds
meer werkzaamheden bij.” Rieky werkte
mee in het bedrijf en toen het werk
toenam en er meer ruimte nodig was
verhuisden ze naar de Rolderstraat in
Borger. Inmiddels is ZiBo overgenomen
door de zoon van het echtpaar. Ze
voelen zich vanaf het allereerste
moment in Ees en later in Borger thuis.
“De verhuizing naar hier voelde als een

warme deken, we hebben geen moment
spijt gehad dat we van Uffelte naar
hier verhuisd zijn”, aldus Rieky. Het
was hard werken in het bedrijf maar
het werk in de smederij bracht Tinus
en Rieky ook veel moois. Zo hebben
ze met de Metaalunie prachtige reizen
naar verre bestemmingen gemaakt.
“Tinus durfde eigenlijk niet te vliegen
tot we tijdens één van de reizen met
de Metaalunie naar Engeland op de
terugweg niet met de boot konden
reizen en toch met het vliegtuig
moesten”, lacht Rieky, “vliegen bleek
toch niet zo eng en vanaf dat moment
gingen we verder van huis.”
Samen kregen Tinus en Rieky een
dochter en zoon en hebben ze 5
kleinkinderen, de afgelopen jaren is
de familie ook nog eens uitgebreid
met een tweetal achterkleinkinderen.
“We genieten volop van de

achterkleinkinderen maar helaas is het
door corona de afgelopen tijd allemaal
wat minder gemakkelijk geweest
om elkaar te zien.” Sinds de eerste
danslessen hebben ze overigens nog
lang gedanst, het lidmaatschap werd
vanwege corona nog maar kortgeleden
opgezegd. Wat Tinus en Rieky samen
nog wel veel doen is bridgen, Rieky
geeft ook iedere week de uitslagen van
de Bridgeclub in Borger voor publicatie
door aan deze krant. Sinds 5 jaar wonen
Tinus en Rieky met veel plezier in hun
appartement in het centrum van Borger,
Hun trouwdag vieren ze in kleine kring
met hun kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen en ook komen er
nog vrienden langs. “Zodra het kan
en mag zullen we dit zeker weten nog
groots met familie en vrienden gaan
vieren”, besluiten ze. (Week in Week uit
/ Miranda Wolters)

Bij zwembad De Leewal in Exloo zijn ze druk bezig met
de voorbereiding op het nieuwe zwemseizoen
Als alles volgens plan verloopt
gaat zwembad De Leewal in Exloo
in april weer open. Het hangt
natuurlijk van het verloop met
betrekking tot de maatregelen
af, maar het belette Zwembaden
Borger-Odoorn B.V. er niet van
alvast met de voorbereidingen op
het nieuwe seizoen te beginnen. Het
past ook bij het beleid van de B.V.
die ervoor zorgt dat de locaties van
de drie zwembaden in de gemeente
er steeds op en top uitzien.
Dan gaat het over de entree, de baden
an sich, maar ook het onderhoud op
velerlei gebied. Bij zwembad De Leewal
waren ze vorige week druk bezig met
het groenonderhoud. Het vlotte snel
zodat het er een stuk kaler uitziet, maar
het geheel krijgt straks een veel frissere
uitstraling als het aan Henk Smit (foto)
van Zwembaden Borger-Odoorn B.V.
ligt.

Smit zag erop toe dat alles goed
verliep: diverse bossages werden door
werkvoorzieningschap Wedeka gesnoeid
en verwijderd. Op die manier is er meer
ruimte ontstaan en zal er straks ook geel
zand worden gestort zodat kinderen
er kunnen spelen. En zo zijn er meer
voordelen. “Het ziet er allemaal wat

netter uit straks en alles lijkt groter. We
hopen dat weer veel mensen onze baden
zullen bezoeken. Wij doen er steeds alles
aan het u naar de zin te maken.” Ook
bij zwembad De Zwaoi in Valthermond
is eveneens gesnoeid en zijn bossages
verwijderd. (Week in Week uit / Gerry
Grave)
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Hoveniersbedrijf Beerman uit Buinen neemt Wubs
Totaal Service in Nieuw-Buinen over
Afgelopen vrijdag tekenden JaapJan Beerman en Gerrard Wubs de
overeenkomst die de overname
van WTS door Hoveniersbedrijf
Beerman officieel maakte. “Gerrard
benaderde me enige tijd geleden
met de vraag of ik zijn bedrijf over
wilde nemen en daar hoefde ik
niet heel lang over na te denken”,
vertelt Jaap-Jan Beerman. “Met de
overname nemen we het personeel
van WTS over en ook het bestaande
klantenbestand. We zullen de
komende tijd op de oude vertrouwde
manier blijven werken, het enige
verschil voor de klanten van Gerrard
is nu dat er niet een WTS bus maar
een Beerman bedrijfsauto voor zal
komen rijden.”
Hoveniersbedrijf Beerman is niet alleen
in te schakelen voor hovenierswerk
maar levert indien gewenst ook
straatwerk en is vanwege de toename
van werkzaamheden op zoek naar
uitbreiding van het team. Ben jij of ken

Adverteren in
Week in Week uit?
Foto: Week in Week uit
jij iemand die zowel in teamverband
als zelfstandig kan werken, die
plantenkennis heeft en evt. ook nog
ervaring met het leggen van bestratingen
heeft? Neem dan even contact op met

Jaap-Jan op telefoonnummer
06 – 52 50 29 64. Een mail sturen naar
jj.beerman@home.nl mag ook.
(Week in Week uit / Miranda Wolters)

Vijf Gietenaren rijden de Navigate North voor Kinderen
van de Voedselbank
Een enorme uitdaging voor alle
deelnemers, maar de drie teams willen
in hun missie slagen en gaan dat ook
doen. “Zeker weten. We gaan er voor,
want voor het goede doel hebben we
alles over.
Wie ons nog wil steunen kan dat doen
via NL29 INGB 0676337236 t.n.v.
Weening o.v.v. Kinderen Voedselbank.
Iedereen heel erg bedankt”, aldus de
deelnemers uit Gieten en Roden.
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Zevenduizend kilometer autorijden in zeven dagen is voor de meeste
mensen niet alledaags en als het dan ook nog eens over ruw terrein is met
heuvels, modder, zand, bergen en in het verre Scandinavië dan is het al
helemaal erg speciaal. Voor vijf Gietenaren is het niet erg om het te doen,
want ze zijn afgelopen vrijdag met heel veel plezier en inzet aan de Navigate
North ten noorden van de Zweedse hoofdstad Stockholm gestart. Het is
voor een goed doel, namelijk Kinderen van de Voedselbank. De opbrengst
van de sponsoring van de Gietenaren en Rodenaar Hans Smid die in twee
teams rijden komt er geheel aan ten goede.
Het ene team is het Team IJzervreters
met daarin Edgard en Annemarie
Weening, de Gieter Keien met deelname
van Jacco en Saskia Langebeeke, terwijl
het andere team Team Nuver is met
deelname van Sipke Meindertsma
en Hans Smid. Op de auto’s van de
Drenten staat ‘Hunebed Highway’ zodat

er reclame voor de provincie Drenthe
wordt gemaakt. Tot en met donderdag
27 januari rijden de Gietenaren door
Zweden. Normaal gesproken gaan
de deelnemers door zes landen, maar
vanwege de maatregelen wordt dit jaar
alleen Zweden aangedaan.
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DE SHOWROOM
IS WEER OPEN

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
24
€

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 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 .80
16
€

MAIL:

OPEL ASTRA ST 1.2 Ultimate
navi/clima/cruise/17”LM camera/
pdc/trekhaak - November 2020
Blauw metallic - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 36.976 km
Nieuwprijs: €36.920,-

IJS 0,PR .70
19
€

IJS 0,PR .90
20
€

KIA STONIC 1.0 T-GDi ComfortPlusLine Navigator /cruise/17”LM/
camer - 88kW (120PK) - Januari
2019 - Zwart metallic - Benzine Handgeschakeld - Stof - 34.254 km
Nieuwprijs: €24.220,-

IJS 0,PR .90
31
€

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
26
€

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

IJS 9,PR .99
29
€

VERKOOP@AUTOCENTRUMBORGER.NL

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,-

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,-

IJS 0,PR .90
43
€

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

IJS 0,PR .70
17
€

OPEL CORSA 1.2 GS Line navi/
airco/16”LM /camera/pdc
Juli 2020 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
32.736 km
Nieuwprijs: €25.220,-

IJS 0,PR .90
27
€

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

IJS 0,PR .70
37
€

BMW X1 sDrive20i Automaat
Orange Edition III navi/leder
/18”LM/Panodak/Clima
Mei 2019 - Zilver metallic
Leder - Benzine - Automaat
45.863 km - Nieuwprijs: €55.880,-

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

IJS 9,PR .99
21
€

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

IJS 9,PR .99
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 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,-
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GroenLinks: Om niet alleen goed te kunnen
wonen, maar ook duurzaam en circulair

Bouwen en kunnen wonen naar behoefte
in Borger-Odoorn

Dinsdag 25 januari 2022

Vloer van Dorpshuis in Buinerveen kreeg
nieuwe laklaag

Het nieuwe kabinet besteedt in het coalitieakkoord veel aandacht aan wonen. Het
streefdoel is bouwen en nog eens bouwen, landelijk tot 100.000 huizen per jaar. Lijkt
op het eerste gezicht prima want wonen is immers een recht. Maar dan wel voor
iedereen. Dan gaat het natuurlijk niet alleen om aantallen. Een circulair gebouwde en
duurzame woning moet ook echt voor iedereen bereikbaar zijn. Dus ook voor mensen
met een laag inkomen. Het gaat GroenLinks om bouwen naar behoefte, voor jong en
oud.
Zeker: in het nieuwe regeerakkoord zitten
goede plannen. We noemen bijvoorbeeld
de afschaffing van de verhuurderheffing,
de belasting op sociale huurwoningen. Ook
GroenLinks heeft zich daar de afgelopen
jaren landelijk voor ingespannen. Maar
overigens gaat het bij goed vraaggericht
bouwen om meer dan alleen aantallen.
Om te beginnen: bouwen naar behoefte.
Dat betekent betaalbaar en in de gewenste
aantallen en omvang. Dat laatste mag dus
ook tiny zijn. Betaalbaar, dus ook door het
skippen van (veelal fiscale) maatregelen die
prijsopdrijvend werken. Ook in BorgerOdoorn zelf heeft GroenLinks zich
ervoor ingezet dat woningen betaalbaar
en beschikbaar voor de doelgroep blijven.
Wij brengen onze bijna raadsbreed
aangenomen motie uit juni vorig jaar in
herinnering; die riep op investeerders te
belemmeren woningen op te kopen voor
beleggingsdoeleinden. Maar misschien
wel het belangrijkste van alles om rijzen te
beheersen: de regie op het vlak van bouw
moet zoals jaren geleden weer terug naar
de gemeenten en (voor een deel) weg bij
projectontwikkelaars.
En natuurlijk wil GroenLinks woningen
voor starters. Maar hoe raar dat ook klinkt:
dat vraagt om meer dan alleen nieuwbouw
voor jongeren. Dit vraagt uitdrukkelijk ook
om nieuwbouw voor senioren die daarmee

verleid worden door te stromen naar een
woning die beter past bij hun levensfase.
En daarmee automatisch hun woning vrij
maken voor een jonger iemand. En voor de
zekerheid zeggen we er nog maar even bij
: ook bij die woningen waarnaar senioren
kunnen doorstromen moet het niet alleen
gaan om onbetaalbare luxe panden. Ook
binnen die generatie groeien immers bij
steeds minder mensen de financiële bomen
tot in de hemel.

Afgelopen vrijdag was o.a. Gerrit Ottens druk bezig om de vloer in de grote zaal
van Dorpshuis de Viersprong in Buinerveen van een nieuwe laklaag te voorzien.

Het was inmiddels al weer ruim 20 jaar
geleden dat de vloer gelakt was en werd de
keus gemaakt om het dit jaar opnieuw te gaan
lakken. De nieuwe uitbaters, Gerrard en Alie
Als het gaat om betaalbaarheid is GroenLinks Wubs, zijn blij met de opnieuw gelakte vloer.
tot slot ook groot voorstander van op
particulier initiatief gefundeerde coöperatieve
woonvormen. Eventueel deels gefinancierd
met een gemeentelijke lening bij de BNG;
een lening die dan door de gezamenlijke
bewoners terug wordt betaald via hun huur.
In het buitenland bestaan hier reeds goede
ervaringen mee. En ook hier zou het een
goede basis kunnen vormen voor onder meer
knarrenhofjes en gemengde woonvormen
waar jong en oud elkaar zo nodig helpen en
een oogje op elkaar houden. Kortom: voor
jonge mensen met grote ideeën en ouderen
met lef!
Pieter de Groot 06.13750704
Metze Geertsma 06.51514186
Peter Zoeteman 06.52091499
LEES ONS PROGRAMMA op:
borgerodoorn.groenlinks.nl

Start was in september in Valthermond

Backpack: uitbreiden naar meer dorpen
in Borger-Odoorn
Backpack, een veelzijdig naschools programma voor de jeugd in Valthermond. De
pilot van het project Backpack is afgelopen september gestart in Valthermond, mede
door de vraag vanuit inwoners uit het dorp zelf.
De intentie is om dit project uiteindelijk
uit te breiden naar meer dorpen in de
gemeente Borger-Odoorn. Met dit project
laten we de kinderen in Valthermond, vanaf
groep vijf tot en met groep acht van de
bassischool, kennis maken met verschillende
activiteiten op het gebied van sport, cultuur
en ondernemen om ze ervaring mee te geven
voor de toekomst. Hun ‘rugzak’ vullen met
kennis. Backpack wordt aangeboden in een
reeks van 40 weken waarbij er wekelijks een

Foto: Week in Week uit

naschools aanbod is. Kinderen kunnen zich
middels een inschrijving aanmelden voor
deze activiteiten op www.actiefborgerodoorn.
nl. Ben je zelf inwoner of een ondernemer
in Valthermond en wil je betrokken zijn
bij het project? Heb je een beroep, sport
of culturele activiteit waar je meer over wil
delen en de kinderen uit Valthermond kennis
mee wil laten maken? Neem dan contact op
met Marlou Meuleman via m.meuleman@
andesborgerodoorn.nl

Vanaf donderdag 3 februari heropenen zij
samen weer het Dorpshuis in Buinerveen.
Alles is dan weer geopend en kunnen Gerrard
en Alie beginnen om het Dorpshuis een
nieuw leven in te blazen.

Borger-Odoorn klaar? Bakken maar!

Heel Borger-Odoorn bakt!

In deze bijzondere en soms ook eenzame dagen heeft iedereen wat extra aandacht en
warmte nodig. Helaas is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om dat te ontvangen.
Daarom gaan we samen op zaterdag 5 februari aan de slag met Heel Borger-Odoorn
Bakt.
Eten maken en delen verbindt, vooral als
het een heerlijke taart of cake is. Wij roepen
alle hobby-bakkers in Borger-Odoorn op
om op zaterdag 5 februari november een
mooie taart, lekkere cake of een ander baksel
te maken. Dit heerlijke baksel halen we bij
jou op en bezorgen het bij diegene die wel
wat extra aandacht kan gebruiken. Dit kan
een mantelzorger die zorgt voor een ziek
familielid, vriend of buur zijn, een eenzame
senior, een hardwerkende zorgverlener, die
vrijwilliger die altijd voor iedereen klaarstaat
of die jongere die in het coronajaar veel leuke
dingen moest missen. Samen zetten we deze
mensen in het zonnetje.
Zin om aan de slag te gaan? Of weet
je iemand die een smakelijke traktatie
verdient?
Laat het ons weten en we leggen

de verbinding! Stuur voor vrijdag 3
februari jouw aanmelding of tip naar
heelborgerodoornbakt@gmail.com. Zet in
jouw bericht jouw naam, adres en eventueel
een suggestie waar jouw baksel bezorgt mag
worden. Geen bakker maar je hebt wel een
suggestie waar het zeer welkom is, mail ons.
Vervolgens ga je aan de slag en bak je een
taart, cake of koekjes volgens jouw allerbeste
recept. Het bezorgteam van CDA BorgerOdoorn haalt jouw baksel op zaterdag
5 februari tussen 10:30 en 12:00 bij jou
thuis op en bezorgen deze vóór 16:00 uur
bij diegene die het oprecht verdient. Heel
Borger-Odoorn bakt!. Zo zorgen we samen
voor een bijzondere traktatie! En vergeet niet
om CDA Borger-Odoorn via Facebook en
Instagram te volgen voor handige baktips en
de resultaten.
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Opruimen herfstbladeren in Borger-Odoorn: laatste ronde
Als gemeente Borger-Odoorn ruimen wij de herfstbladeren op. We doen
dat op straat, in de plantsoenen en op de gemeentelijke groenstroken.
Aankomende weken zullen wij een laatste ronde uitvoeren in uw straat, dat
betekent dat al het bladafval na deze periode niet meer door de Gemeente
wordt gehaald.
Wat doet u met uw bladafval?
Heeft u veel blad in eigen tuin? Dan
zijn er verschillende mogelijkheden:
Bladafval mag in de groene container.
Het aanbieden van deze container
is gratis. Is dit niet voldoende, dan
kunt u de gevallen bladeren gratis
naar het afvalbrengpunt brenge. U
kunt een winterdek maken, door blad
rond uw planten te strooien. Hiermee
beschermt u de planten, maar ook
vogels en kleine zoogdieren tegen de
kou. U kunt een composthoop maken,

• Minimale afmeting 2x2,5 meter
• Onderlinge afstand minimaal 50
meter
• Vrijstaand geplaatst (niet dichtbij
bomen en wegmeubilair)
• Bereikbaar voor de vrachtwagenkraan
het compost kunt u dan later gebruiken (voor inzameling)
om uw tuin mee te bemesten.
Denkt u er daarnaast aan dat de bakken
BLADBAKKEN
alleen bedoeld zijn voor bladafval
Van het invallen van de herfst tot
van gemeentebomen. Ander afval
begin januari mag u in boomrijke
(takken en afval uit particuliere tuinen)
straten een gezamenlijke bladbak in de wordt niet ingezameld. De gemeente
gemeenteberm plaatsen. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
zamelt het blad van gemeentebomen
eventuele schade die ontstaat bij het
in dat u daarin deponeert. Een bladbak legen. De gemeente haalt alleen blad
moet aan de volgende voorwaarden
op, kerstbomen en overige tuinafval
voldoen:
kunt u kosteloos storten op de
gemeentewerf in 2e Exloërmond.

Aanpassing openbare verlichting in Borger-Odoorn
De gemeente Borger-Odoorn vervangt de komende jaren alle verouderde
De gemeente vervangt de oudste
straatlantaarns door duurzamere exemplaren (LED). Vanaf 1 februari 2022 armaturen eerst. Het is goed mogelijk
wordt de derde fase uitgevoerd.
dat de verlichting in uw straat de
komende jaren wordt vervangen.
Wat gaat er gebeuren
verlichting. Hier wordt verlichting
Ook is het mogelijk dat de verlichting
Op www.borger-odoorn.nl/
bijgeplaatst. Ook kan gebeuren dat
ai voorzien van een PL-lamp. Deze
verduurzamingverlichting staat waar
masten op andere plekken komen
spaarlamp is al zodanig zuinig dat
de armaturen (lampen) vervangen
te staan. Deze straten staan in
we deze niet direct naar LED gaan
wordt door nieuwe LED-verlichting.
onderstaande lijst aangeven met het
vervangen.
Soms wordt een deel van een straat
woord ‘herverdeling’. Wilt u zien waar
aangepast. Dan staat dit aangegeven
de nieuwe masten komen te staan?
Vragen en opmerkingen
met het woord ‘gedeeltelijk’.
Bekijkt u dan de tekening op onze
Mocht u vragen hebben over dit
website: www.borger-odoorn.nl/
project, dan kunt u contact opnemen
Sommige lichtmasten op andere
verduurzamingverlichting
met degemeente Borger-Odoorn via
plekken
gemeente@borger-odoorn.nl. Tijdens
Langs enkele straten staat op basis
Waarom wordt mijn straat niet
kantooruren kunt u ook bellen via 14
van de huidige normen te weinig
genoemd?
0591.

Vertraging sporthal De Koel in Borger?
Wethouder Wind had het zo mooi voor elkaar. In maart besloot de
gemeenteraad van Borger-Odoorn om bij de verbetering van de
binnensportaccommodaties sporthal De Koel in Borger voorrang
te geven. Ze vroegen de wethouder de financiële effecten beter
inzichtelijk te maken. Afgelopen donderdag presenteerde Wind een
haalbaarheidsonderzoek met vijf scenario’s en hij vroeg de raad hem
opdracht te geven er twee verder uit te werken. Maar de twijfel sloeg toe
bij de raadsleden. Moesten ze dit wel doen zo vlak voor de verkiezingen?
Door: Ineke Arends
Scenario 1 (renovatie van de sporthal
en spelzaal) en 2 (nieuwbouw sporthal
en renovatie spelzaal) viel voor het
college af, omdat bij dit scenario
de leerlingen van het nieuwe Esdal
College onder schooltijd moeten
reizen om te kunnen sporten. Scenario

5 (gymzaal bij MFA en sporthal bij
Esdal) heeft ook geen voorkeur, omdat
verenigingen aangeven liever niet naar
de Daalkampen te gaan en een gymzaal
bij het MFA mogelijk in de toekomst
te klein is voor gymlessen van de
basisscholen. De voorkeur van het
college gaat uit naar scenario 3 (nieuwe
sporthal op plaats van De Koel) of

4 (nieuwbouw sporthal De Koel en
gymzaal bij het Esdal). De meeste
partijen konden met die voorkeur wel
leven behalve de VVD. Raadslid Arne
Joling miste scenario 6, een nieuwe
sporthal bij het Esdal en de huidige
sporthal De Koel toekomstbestendig
maken voor met name de basisscholen
waarbij dan ook ruimte is voor
buitensport.
Zijn argumenten gingen vooral over de
te verwachten groei. Joling: “We nemen
een besluit voor de komende 40 jaar, en
gelet op de huidige ontwikkeling qua
woningbouw in Borger verwachten wij
een groei van het aantal leerlingen op
zowel basis – als middelbaar onderwijs.

Dinsdag 25 januari 2022

Hij zat nog vol plannen voor jaren,
maar het hee t niet zo mogen zijn.
Volkomen onverwacht is overleden mijn lieve,
zorgzame man, onze geweldige pap en opa

Egb����������
Ep
* 15 mei 1948

† 16 januari 2022

Jantje Davids-Zijnge
Jeannet
Jos
Tim
Isa

Exloërweg 49, 7872 RM Valthe

De crematie hee t inmiddels plaatsgevonden.
Als we hier nu niet goed op
anticiperen dan groeien we
binnen de kortste keren ergens
uit ons jasje zoals we nu al
zien bij de basisscholen in het
MFA-gebouw.”
D66, GB en GroenLinks
vonden dit geen slecht idee
om verder te onderzoeken.
Ook de PvdA stond hier niet
onwelwillend tegenover al
vroegen ze zich af of er echt
een scenario moest worden
toegevoegd. De discussie
ging echter al snel niet meer
over de scenario’s maar
over de vraag of de raad
zich überhaupt wel moest
uitspreken. LBO, GroenLinks,
CDA en de CU vinden dat dit
moet worden overgelaten aan
de nieuwe gemeenteraad na
de verkiezingen. Nu kiezen
voor scenario’s om verder
uit te werken wekt teveel
verwachtingen of zoals het
CDA zei: “Laten we nu niet
teveel de koers gaan bepalen”.
Dit tot grote frustratie van de
VVD en ook teleurstelling bij

D66. “Als we nu niks durven
te besluiten kunnen we tot
de verkiezingen wel naar huis
gaan,” aldus Joling.
Wethouder Wind liet zijn
emoties niet te zeer blijken
maar legde continue uit
dat de raad door nu een
paar scenario’s uit te laten
werken helemaal nog geen
keus maakt. Hij voorziet wel
een flinke vertraging als hij
nu niet verder kan met de
uitwerking van welk scenario
dan ook. Hij wil graag bij de
begrotingsvergadering in het
najaar een besluit zien van de
raad zodat er in 2023 geld is
voor nieuwbouw of renovatie.
Als dit niet lukt gaat het snel
om een jaar vertraging.
Volgende week komt dit
onderwerp op de agenda
van de besluitvormende
raadsvergadering. Dan gaan
we zien of de raad doorbijt
en wacht op de verkiezingen
of toch een besluit durft te
nemen.
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MEER SUBSIDIE VOOR ISOLATIE EN
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(HYBRIDE) WARMTEPOMP IN 2022

Sinds 1 januari jl. meer subsidie voor isolatie en
(hybride) warmtepomp
Sinds 1 januari jl. gelden nieuwe subsidieregels als je je woning wilt
verduurzamen. Vanaf nu krijg je, als je twee verduurzamingsmaatregelen
neemt, niet 20% van de kosten vergoed, maar 30%. Onder
verduurzamingsmaatregelen worden isolatie gerekend (vloer-, dak, spouwmuurisolatie of HR++glas) en ook de aanschaf van een
warmtepomp of een hybride warmtepomp.
In 2050 willen we onze woningen
niet meer verwarmen met
aardgas. De Rijksoverheid helpt
woningeigenaren om de komende
jaren minder energie te verbruiken
en hun woning zo te verduurzamen
dat ze straks zonder aardgas
verwarmd kunnen worden. De
subsidie is een onderdeel van de
investeringssubsidie duurzame
energie (ISDE) en geldt voor
eigenaren die zelf in hun huis
wonen. De subsidie kan worden
aangevraagd bij minimaal twee
isolatiemaatregelen of bij combinatie
van één isolatiemaatregel met
een (hybride) warmtepomp.
Verenigingen van Eigenaren kunnen
voor isolatiemaatregelen terecht bij
de Subsidie Energiebesparing Eigen
Huis (SEEH).

Hoe goed moet je isoleren?
Met een goed geïsoleerd huis
verbruik je minder energie, waardoor
je energierekening omlaag gaat.
Het is ook comfortabeler: met
vloerisolatie voelt de grond niet koud
aan en met dakisolatie is de zolder
ook behaaglijk warm.
De overheid heeft richtlijnen
opgesteld tot welke grens je je
huis moet isoleren: de standaard
en streefwaarden. Deze standaard
geeft aan wanneer de woning
goed genoeg is geïsoleerd om
aardgasvrij te kunnen worden.
De streefwaarden geven voor
afzonderlijke bouwdelen, zoals
dak, vloer, of ramen, aan met welke
isolatie je sowieso goed zit.

Warmtepomp
De standaard maakt onderscheid
tussen huizen vóór en na 1945.
Dit omdat er in woningen van vóór
1945 vaak geen spouwmuurisolatie
mogelijk is. Als je huis geïsoleerd is
volgens de standaard, dan kun je de
cv-installatie (die op aardgas werkt)
vervangen door een warmtepomp
of hybride warmtepomp. Een
warmtepomp draait op elektriciteit
en haalt zijn warmte uit de lucht.
Een hybride warmtepomp, in

sommige gevallen verstandig voor
huizen van vóór 1945, verwarmt
ook met elektriciteit, maar heeft
de mogelijkheid om bij erg koud
weer over te gaan op verwarming
met aardgas, waarmee hogere
temperaturen mogelijk zijn dan met
verwarming via elektriciteit.
De verhoging van de
subsidieregeling geldt in ieder geval
tot en met 2024.
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GEPANEERDE
SCHNITZELS
500 GRAM

4.99!

SHOARMA
REEPJES
500 GRAM

3.49!

M E G A
5
5
5
5
5

KILO
KILO
KILO
KILO
KILO

V O O R D E E L :

HAMLAPPEN 			
SPEKLAPPEN 			
SCHOUDERKARBONADE
GEMENGDGEHAKT 		
RIBLAPPEN 			

10 GEHAKTBALLEN
10 GRILLBURGERS
10 KIPSCHNITZELS

7,50
6,99
6,99

VOLG ONS OOK OP

FACEBOOK!

30.99
30.99
26.99
25.50
40.50

10 ROLLADESCHIJVEN 6,99
10 BACONBURGERS 6,99

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

3 MAGERE VARKENSROLLADES SLECHTS 17.50!

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

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

Oudere chalets worden vervangen en nieuwe coating voor het zwembad

Restyling van de groepsaccommodaties op Hunzepark
in Gasselternijveen
Aanmelding
vrijwilligerswaardering
2021 geopend!
Als dank en waardering voor alle inzet worden de
vrijwilligers in de gemeente Borger-Odoorn jaarlijks
in het zonnetje gezet. In verband met de huidige
maatregelen rondom COVID-19 vindt de uitreiking
van de waardering over het jaar 2021 plaats zo rond
september 2022. Nadere berichtgeving hierover
volgt op een later moment. Net als in 2021 zullen de
inlevermaanden oktober en november 2022 zijn.
We vragen organisaties en verenigingen
hun vrijwilligers aan te melden vóór
20 maart 2022. Dit kan op de website
van het Vrijwilligers Informatie Punt:
www.vrijwilligerswerkborger-odoorn.nl.
Voor hulp bij het aanmelden en/of vragen naar aanleiding
van dit bericht kan contact worden gezocht met Renee
Schnakenberg, coördinator Vrijwilligers Informatie Punt
(VIP!): 0591 - 58 55 54.
Via e-mail houden wij jullie daarna verder op de hoogte.

Op het Hunzepark in
Gasselternijveen wordt hard
gewerkt aan het restylen van de
groepsaccommodaties Meander,
Wenakker en Flint. Op de foto
ziet u Hennie Kuipers en Sandra
Haandrikman, die samen de receptie
bemannen op het park, met op de
achtergrond groepsaccommodatie
de Flint die onlangs werd voorzien
van een nieuw dak.
Personeel van de Horeca Hunzepark
en Horeca Hunzedal Borger zijn
samen aan de slag gegaan met het
schilderwerk in de Meander en de
Wenakker. Alle vertrekken in deze
groepsaccommodaties worden voorzien
van een frisse groene kleur en wordt
inventaris, waar nodig, vervangen. Voor
de komende paasdagen wordt ook De
Flint, waar groepen tot 40 personen
terecht kunnen, gerestyled. Het nieuwe
dak zit er inmiddels dus al op.
Oudere Chalets worden vervangen
Roompot heeft twee jaar terug 15
blokhutten vervangen door chalets
en 6 trekkershutten door werkelijk
prachtige safaritenten. Daarnaast wordt

Foto: Week in Week uit
er gekeken of de laatste oudere chalets
ook vervangen gaan worden. Dit is de
laatste fase van het vervangen van de
accommodaties.
Nieuwe coating voor het zwembad
In het najaar van 2021 heeft het
verwarmde openluchtzwembad een

nieuwe coating gekregen. In het
begin van mei gaat het zwembad in
Gasselternijveen weer open voor het
publiek in de regio en kunnen ook
de gasten van het park weer een duik
nemen. Door de nieuwe coating heeft
het bad een helblauwe kleur gekregen.

Fam. Schutrups uit Klijndijk heeft een nieuwe rijdende winkel

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
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De familie Schutrups uit Klijndijk
is al ruim vijftien jaar met een
rijdende winkel en de laatste jaren
ook met een buurtsuper actief. Eerst
vanuit Odoorn en later Valthermond
en Klijndijk om inwoners van
de gemeente Borger-Odoorn
en de aangrenzende gemeenten
Westerwolde en Emmen te bedienen.
Enkele jaren geleden kwam er de
buurtsuper aan de Melkweg 7 in
Klijndijk bij: uniek, want in het dorp
was al jaren geen mogelijkheid meer
tot het doen van boodschappen.
Schutrups sprong erop in en bleef
niet stil staan: op 7 januari jl.
kreeg hij de beschikking over een
nieuwe rijdende winkel waarmee
hij daags bij zijn klanten voor de
deur komt zodat voor hen het stukje
winkelgemak blijft bestaan.
Het is geen gewone ‘SRV-wagen’
zoals we die van vroeger kennen,
maar een rijdende winkel die eigenlijk
een vrachtwagen is. De voorkant is
feitelijk de kabine van een vrachtwagen.
Daarachter zit de eigenlijke rijdende
winkel. “Dit is van de laatste jaren en
een stuk handiger om mee te rijden.
Bovendien is hij iets groter en is er

Medewerker Kevin Rood (links) en Bert Schutrups (rechts)
meer ruimte voor vers; zo is het aanbod
groter. Ik ben er heel blij mee”, aldus
Bert Schutrups.
Op maandag, dinsdag en vrijdag rijdt

de melkwagen van de familie Schutrups
door Borger-Odoorn. Op woensdag,
donderdag en zaterdag rijdt hij in de
gemeenten Westerwolde en Emmen.
(Week in Week uit / Gerry Grave)
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Uitslagen Bridgeclub
Borger

Avitec uit Nieuw-Buinen voerde werkzaamheden uit langs
de N34 bij Klijndijk

Bridgeclub Borger speelden allen thuis
Stepbridge Online op de computer of iPad.

Avitec uit Nieuw-Buinen
heeft afgelopen weekend
werkzaamheden uitgevoerd
langs de N34 ter hoogte van
het bestaande viaduct bij
Klijndijk ivm het plaatsen van
damwanden.

Uitslag Maandag 17 Januari 60 personen
1 Leo de Graaf & Grard Kroon
65,89%
2 Ans & Sicco de Jong
64,42%
3 Neeltje Tack & Roelie Roossien
60,35%
4 Mary & Ed Oldeman
59,33%
5 Sjef Heeren & Gezinus de Leeuw
57,18%
Uitslag Woensdag 19 Januari 72 personen
1 Sjef Heeren & Gezinus de Leeuw
2 Anneke Tapper & Henk Loman
3 Johannes Sijbom & Joffrey Bieleman
4 Els Mikkers & Ed Oldeman
5 Gedeelde 5e Plaats Willem Kamps &
Gert de Jong en Gini & Harrie de Bie

61,62%
61,49 %
60,92%
60,64%
57,28%

Nieuwe secretaris
ondernemersvereniging Borger
Laurens Oldenbeuving van ‘De Slijterij
Borger’ is de nieuwe secretaris van de
ondernemersvereniging in Borger. Hij heeft de
functie per 1 januari jl. overgenomen van Jan
Willem de Reus.
Jan Willem de Reus blijft nog wel actief namens de
ondernemersvereniging in de Hunebedhoofdstad
groep (OVB, Bestemming Borger-Odoorn &
Dorpsbelangen). Vincent van Looijengoed
van IJssalon La Dolce is als nieuw bestuurslid
toegetreden tot het bestuur.

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

Nieuw zijn de Cubaanse
Salsalessen!

Dorpshuis Valthe blij
met versoepelingen

Doordat het dorpshuis Valthe weer gedeeltelijk
open mag, kan onder andere ook Stichting
Drenthe Danst haar activiteiten weer oppakken
in het Dorpshuis in Valthe. Vanaf afgelopen
week zijn er gelukkig weer mogelijkheden
om de dansvloer op te gaan onder de reeds
bekende regels zoals voldoende ventilatie,
dansen met een vaste partner en 1,5 meer
afstand. Uiteraard mag tijdens het dansen de
1,5 meter regel tijdelijk losgelaten worden.
Begin februari starten de nieuwe cursussen
Stijldansen voor beginners en gevorderden op de
woensdagavond. Leuk om te beginnen, maar ook
voor de dansers die jaren geleden de eerste passen
hebben gezet en niets meer weten, is dit de kans
om weer wat naar boven te halen en lekker weg te
kunnen dansen. West Coast Swing, de dans die zich
kenmerkt door een hoge mate van improvisatie,
is al enkele jaren een begrip in Valthe. Nieuwe
cursussen zullen begin februari ook weer van start
gaan op de zondagavond.
Nieuw dit seizoen zijn de Cubaanse Salsalessen
die vanaf februari gegeven worden op de
zondagavond. Alle cursussen worden gegeven
door gediplomeerde dansdocenten met jarenlange
ervaring. Wanneer er verdere versoepelingen
plaatsvinden zal Stichting Drenthe Danst ook weer
een gezellig Danscafé organiseren in beide zalen
van het Dorpshuis in Valthe. Een dansavond waar
alle dansstijlen aan bod komen.
Voor meer informatie en natuurlijk om aan te
melden voor een van de cursussen, neem dan
contact op via e-mail: info@drenthe-danst.nl
of neem een kijkje op de website
www.drenthe-danst.nl.

Damwanden werden aangebracht
tbv de te bouwen landhoofden
die als fundering gebruikt gaan
worden voor de nieuwe fietsbrug.
In verband met de veiligheid
van de weggebruikers en
medewerkers was de Slenerweg
gestremd.
Op de N34 werd een extra
snelheidsverlaging ingesteld en
werd er gebruik gemaakt van
verkeerslichten. Voor het verkeer
Klijndijk - 't Haantje was er een
omleiding ingesteld.

Foto: Week in Week uit
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Clubnieuws
sv Borger

Dinsdag 25 januari 2022

Joeri Westerhof, ervaren kracht bij Buinerveen, gaat
voor kampioenschap
Het moet gezegd: Buinerveen
verwelkomde meer goede spelers, zoals
David Karabed en Roy Feiken, die
andere voormalige speler van NieuwBuinen. De Buinerveners lijken niet
te stoppen en Westerhof heeft dan
ook maar één doel en dat is kampioen
worden. “Ja, dat moet eigenlijk wel met
deze selectie. De kwaliteit is er, maar
de verschillen met de andere ploegen
zijn nog klein en dus is het nog steeds
spannend. We hebben een prachtig team
waarin ik als middenvelder fungeer.
Daar voel ik me prima thuis en is
het heerlijk om David Karabed een
steekpassje te geven waaruit hij dan kan
scoren.”

Zaterdag 29 januari 2022		
09:00 Borger JO17-2
Sweel JO17-2
09:00 Borger JO15-1
SVV’04 JO15-1JM
09:00 Borger JO11-4
Meerdijk JO11-2
11:15 Borger JO13-2
Assen FC JO13-3
11:15 Borger JO9-1
LTC JO9-1
11:30 Borger JO11-1
HOC JO11-1
11:30 Borger JO8-1
SJO ZVC ‘14 JO8-1
14:30 Borger JO13-3JM
Ter Apel ‘96 FC JO13-2
09:00 Assen FC JO13-4
Borger JO13-1
10:00 Onstwedder Boys JO11-2 Borger JO11-2
10:00 De Treffer ‘16 JO11-1JM Borger JO11-3JM
10:15 Ter Apel ‘96 FC JO9-2JM Borger JO9-2
12:45 Fit Boys JO19-1
Borger JO19-1
14:00 Zwartem. Boys 2
Borger 3
14:30 Stadskanaal JO15-3
Borger JO15-2
Zondag 30 januari 2022		
10:00 Borger 2 zo.
Titan 3

vv Buinerveen
Zaterdag 29 Januari			
BBC JO 15-1
Westerwolde JO 15-2
BBC JO 12-1
Pekelder Boys JO 12-1
BBC JO 10-1
CEC JO10-1		
BBC JO 09-1
Sweel JO 09-2		
BBC JO 07-1
ZVC’14 JO 07-1
		
Zondag 30 Januari		
WKE’16 4
Buinerveen 2		
Buinerveen 3
SPW 2		

10.00uur
11.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
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D66 zet in op nieuwbouw
De Koel in Borger en Exloo
(renovatie Odoorn en
Valthe)
D66 vindt goede sportvoorzieningen in onze gemeente
van groot belang. Daarom vinden wij het van belang om
nu door te pakken en keuzes te maken.
In de oordeelvormende raad van 20 december konden de
politieke partijen in de gemeenteraad zich uitspreken over de
toekomst van De Koel.
D66 is duidelijk, onze partij gaat voor nieuwbouw van de
Koel. Ook willen wij graag tempo maken.
Er is lang gesproken met verenigingen en scholen over de
toekomst van De Koel. De kans om een lang gekoesterde
wens om te komen tot moderne sportvoorziening waar de
komende generaties van kunnen profiteren ligt nu voor.
D66 zal bij de volgende vergadering een motie indienen
waarin wij het college vragen dit voorjaar te komen met
onderbouwd financieel voorstel om nieuwbouw mogelijk te
maken.
Onze inschatting is dat de gemeentelijke begroting hier
ruimte voor biedt. De volgende raad kan dan een keuze
maken om ook daadwerkelijk over te gaan tot nieuwbouw.
Wij vinden het belangrijk dat er op korte termijn een up to
date hal komt waar zowel verenigingen als scholen gebruik
van kan maken.
Uitstel van het nemen van een besluit tot nieuwbouw in
Borger leidt ook tot vertraging voor de plannen ten aanzien
hallen in Exloo, Odoorn en Valthe.
Dat zou jammer zijn. Immers dit zou ten koste gaan van een
gezond sportklimaat in onze gemeente op langere termijn.
Wat onze fractie betreft is ook het onderzoeken van de optie
om de komen tot het realiseren van een sportvoorziening
naast het nieuw te bouwen Esdalcollege in De Daalkampen
in Borger.
Vragen: martinhoogerkamp@gmail.com of 06 52 49 04 87

Als je Joeri Westerhof ziet dan denk je dat hij in de kracht van zijn
voetballeven is: fit, fanatiek en nog jong van geest. De Stadskanaalster die
op meerdere posities inzetbaar is is echter al 36 en in de late herfst van zijn
voetballoopbaan. Een kleine twintig jaar is de speler van Buinerveen al voor
eerste elftallen actief. Hij had altijd talent zat en haalde het tweede van BV
Veendam om daarna bij Nieuw-Buinen in de eerste klasse te belanden. Hij
speelde er maar kort, maar keerde er twee keer terug. Vorig seizoen speelde
hij er ook nog, maar vertrok hij met ingang van dit seizoen naar de buren
van Buinerveen. Met die club gaat het als een trein: achttien uit zes in
Zondag 5D en vol op koers voor de titel.

Hoelang de routinier nog doorgaat
weet hij niet, maar hij wil koste wat
kost met Buinerveen in de vierde klasse
spelen. “Jazeker. Dat lijkt me erg leuk.
Trainer Willy Kral is de man van mijn
tweelingzus en mijn vader en zus komen
ook altijd kijken. Het is dus altijd erg
gezellig langs de lijn. Zeker, omdat
het fanatieke publiek van Buinerveen
ook zo lekker enthousiast is. Nu maar
hopen dat we het seizoen lekker mogen
uitspelen. Ik denk het op zich wel.”
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Gert Sterken wordt de nieuwe hoofdtrainer van GKC
in Gasselte
Gert Sterken uit Gasselte wordt vanaf het
komende seizoen de nieuwe hoofdtrainer van vv
GKC in Gasselte. Hij volgt Cees Huizing op die
dit de afgelopen drie jaar met veel inzet heeft
gedaan.
Gert Sterken is een bekende voor GKC, want hij
heeft in de jeugd altijd bij GKC gevoetbald. Gert
heeft, ondanks zijn nog jonge leeftijd, al heel wat
jeugd- en damesteams onder zijn hoede gehad.
Dit seizoen is hij nog trainer van de oudste jeugd
van voetbalvereniging Gieten. Inmiddels is hij
naast TC3 ook in het bezit van het TC2/UEFA B
trainersdiploma. Tijd voor Gert Sterken om ook een
seniorenploeg onder zijn hoede te nemen. GKC in
Gasselte biedt hem deze kans en wenst hem heel
veel succes het komend seizoen.

Op de foto staan vlnr: Rein van Boven (voorzitter), Gert Sterken ( nieuwe
hoofdtrainer), en Frank Poelman (bestuurslid voetbal senioren).

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

Uitkijktoren in Beekdal tussen Ees en Borger geplaatst
De uitkijktoren van het vrijwilligersproject Markering Beekdal Eeser
Voorste Diep tussen Borger en Ees is geplaatst. Het is een uitzichtplateau
met toegangstrap van 4 meter hoog. De bijzondere stalen constructie heeft
de werkgroep, samen met landschapsarchitect Pros ten Hove van Arcades,
ontworpen. Dit kon omdat de werkgroep een tweede prijs won in kader van
Kern met Pit van de Nederlandse Heide Maatschappij, met ondersteuning
van Arjen Bosch. De uitkijktoren is gemaakt en geplaatst door Staalbedrijf
Gebros uit Smilde. Er was plezierig en constructief overleg met de
werkgroep.
Projectcoördinator Jan Top is
ingenomen met het resultaat en heeft
alle waardering voor de inzet van de
vrijwilligers, die o.a. fundering voor het
uitkijkpunt hebben gemaakt. Nu wordt
nog gewerkt aan de afwerking.
Beleving
Het uitkijkpunt geeft de mogelijkheid
om de verbinding tussen het beekdal
in Flessehals en Mandelanden, het
eslandschap en het water in de weer
meanderende beek Voorste Diep/De
Hunze te ervaren en te beleven. Over
de plek van het uitkijkpunt is intensief
overleg geweest met gemeente BorgerOdoorn, Waterschap Hunze en Aa’s
en Het Drentse Landschap, waarmee

opstalrecht is geregeld. De werkgroep
Markering Beekdal Eeser Voorste Diep
is een bewonersinitiatief, ondergebracht
bij Dorpsbelangen Borger (www.
dorpsbelangenborger.nl)
Een opgerichte stichting gaat in
juli 2022 jaar verder met beheer en
onderhoud. De uitkijktoren is één van
de laatste 12 landschapselementen naast
o.a opstapplek, wandelpad, gedenkplek
en zitplek.
Nog afwerken
Het uitkijkpunt is nog niet af. Samen
met Geopark De Hondsrug wordt
een informatiepaneel gemaakt op het
uitkijkpunt met een educatieve functie.

Het opstapplateau, stalen zitbankje en
pad naar de waterrand met keientrap
wordt nog aangebracht door de
vrijwilligers. Het uitkijkpunt is daarom
nog niet toegankelijk voor publiek.
Geld nodig
Het grootste deel van de
financien komt van Leader het
Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling, met
aanvullingen van fondsen en
zelfwerkzaamheid door vrijwilligers.
Maar er is nog geld nodig, dus
sponsoring is welkom. Wilt u bijdragen
dan kunt u een bedrag overmaken op
bankrekening NL31RABO 0142 235350
van Dorpsbelangen Borger tgv beekdal.
De totale kostenbegroting bedraagt
€ 101.458,00. De ontvangen en
toegezegde inkomsten bedragen
€ 92.539,00.
Tekort, waarvoor wij nog
financiering zoeken: € 8.919,00
Kijk ook www.beekdaleeservoorstediep.
jouwweb.nl
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15 vragen aan Gert Bijker uit Borger
1. Hoe oud ben je, waar ben je geboren en
wat is je burgerlijke staat?
52 jaar, vier geweldige kinderen en geboren
en getogen in Borger
2. Vorige week werd bekend dat jij de
nieuwe hoofdtrainer van Buinen wordt.
Een echte Borgerder in die functie bij
Buinen dus. Voor velen verrassend.
Vanwaar je keuze?
Ik ben inderdaad al vanaf mijn zevende
spelend lid van Borger en de laatste jaren
met heel veel plezier trainer van de JO19-1
en JO17-1. De rol als trainer bij vv Buinen
kwam op mijn pad en tijdens de gesprekken
met het bestuur en een aantal spelers van vv
Buinen kwamen we heel snel op één lijn. vv
Buinen is een club waar verbinding met het
dorp, hard werken en gezamenlijk aanpakken
hoog in het vaandel staan. Bovendien is de
eerste selectie talentvol en relatief jong. We
hebben er daarom alle vertrouwen in om de
komende jaren mooie stappen te zetten. Meer
dan voldoende reden om de uitdaging aan te
gaan.
3. Wat zijn je doelen met Buinen? De club
is nog niet zo lang geleden naar de vierde
klasse gepromoveerd. Is handhaving
het doel om van daaruit een stabiele
vierdeklasser te worden?
Daar kunnen we kort in zijn, de komende
seizoenen een stabiele vierdeklasser worden,
in concreto in het zogenaamde linkerrijtje
spelen.
4. Blijf je ook nog de JO17-1 van Borger
trainen of wordt dat eventueel te druk?
De training en wedstrijdcoaching van twee
teams is niet realistisch. Je doet dingen goed
of je doet ze niet. Bij de jeugd van Borger
gaat het duidelijk voor de wind. Mooi
voorbeeld daarvan is het jeugdvoetbalkamp
ter ere van het 75-jarig bestaan, waar ik de
namen van René Gerdes en Bas Beukers
wil noemen. Ook qua aantal jeugdleden,
het gegeven dat veel jonge jeugdspelers
meetrainen bij de BVO’s en het in het niveau
van de oudste jeugd, met klasseringen aan de
bovenkant van de hoofdklasse, laten we zien
dat we dingen goed doen. Mark Meinema
en Joep Hiddink leveren heel goed werk als
Hoofd Jeugdopleiding. Met deze mannen en
Erik Veen is inmiddels al heel constructief
gesproken over een coördinerende rol bij de
bovenbouw. Daar komen we vast uit.
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Label A betekent meer wooncomfort en een lagere
energierekening

Lefier gestart met Label A-verduurzaming
dertig huurwoningen in Nieuw-Buinen

8. Neem je trouwens nog spelers mee van
Borger of past dat niet in de beleidslijn
van de club?
In ieder geval niet op mijn initiatief. Er zijn
natuurlijk veel verbindingen tussen de twee
buurverenigingen, dus we kunnen het ook
niet uitsluiten.
9. Naast voetbal is er natuurlijk meer in
het leven dus ook nog even enkele andere
vragen: op welke moment kijk je in je
leven met veel plezier op terug?
Ontegenzeglijk de geboorte en de mijlpalen
bij het opgroeien van onze kinderen.
10. Op welk moment kijk je met minder
plezier terug?
Het overlijden van naasten in de nabijheid
van het gezin.
11. Wat is je mooiste sportmoment ooit?
EK-finale 1988 in München. Ik was met
mijn broer Erik en vader aanwezig in het
stadion en getuige van wat mij betreft het
meest historische moment in de Nederlandse
sportgeschiedenis,

12. Vertel eens iets over Borger, het dorp
waar je woont. Wat kan er bijvoorbeeld
beter en wat is er zo goed geregeld?
Borger en de omliggende dorpen hebben
een bloeiend verenigingsleven. Hoe mooi
zou het zijn als de verenigingen elkaar de
5. Je voetbalt ook nog in Borger Zondag
komende jaren gaan versterken. De gemeente
2. Blijf je dat doen of zal dat lastig
Borger-Odoorn heeft hierin een niet te
worden?
Op de zondagochtend hebben we al jaren een onderschatten verantwoordelijkheid. We
wonen door toerisme in een dorp waar het
geweldig team. Een vriendenteam pur sang.
Als je geen vrienden bent dan maak je ze wel, niveau qua horeca- en winkelaanbod op hoog
Op de zondagochtend regelen we met staf en niveau ligt. Het dorpsplein ziet er door de
team alles rondom de wedstrijd aan de Drift. investeringen van de gemeente erg goed
Een team met een mix van jong en soms wat uit. Ik hoop dat de (horeca)ondernemers
ervaren spelers en een aantal die eigenlijk veel de komende jaren de handen ineenslaan
om voor de dorpsbewoners en onze gasten
te goed voor dit niveau zijn, zoals Vincent
hierop door te bouwen.
Wever en Gert Jakobs, maakt het iedere
zondag weer een feest om te spelen.
13. Wie of wat bewonder je?
Juist in deze periode van maatregelen
6. Wat zijn je doelen als trainer? Wil je
bewonder ik de toewijding van de mensen in
bijvoorbeeld een club die in de derde of
de zorg.
tweede klasse trainen?
Ik heb zeker geen carrièreplan als trainer. Ik
14. Heb je ook nog hobby’s?
werk graag met jonge en talentvolle spelers,
Naast zelf voetballen en trainen kijk ik veel
waar het de ethos is om hard en vaak te
trainen, beter te worden als speler en als team wedstrijden en volg ik bijna iedere andere
en waar successen gevierd worden. Dat zit bij sport en de actualiteit. Ik ben graag buiten
voor rondje hard of iets minder hardlopen.
vv Buinen duidelijk wel goed.
Een goed gesprek met mensen die er echt toe
doen waar ik de namen van Remco Keizer
7. Bij Borger is Arne Joling al jaren
en Erik Bijker subtiel vermeld. En natuurlijk
hoofdtrainer. Het lijkt wel alsof hij dat
op pad met Daan, Isa, Len of Nikki of een
nog wel even blijft doen. Maar zou jij
combinatie daarvan.
je voor de functie van hoofdtrainer van
Borger openstellen?
15. Wil je zelf nog iets kwijt?
Ik ga deze zomer beginnen bij vv Buinen.
Dat is niet aan de orde hoor je dan te zeggen. Hoe mooi zou het zijn als de KNVB
snel doorpakt met weekendvoetbal. Niet
Borger heeft op basis van aantal en vooral
moeilijker maken dan het is: spelen op
niveau jeugdspelers absoluut de potentie
zaterdagmiddag, -avond en zondag. Dat
om terug te keren op derde en eigenlijk op
is garantie voor veel meer aantrekkelijke
tweede klasseniveau.
wedstrijden op ieder niveau. (Week in Week
uit/ Gerry Grave)

Dertig eengezinswoningen in Nieuw-Buinen worden door Lefier verduurzaamd
naar Label A. De werkzaamheden zijn begonnen in de tweede week van januari en
de planning is om het project in mei af te ronden. Huurders profiteren dan van een
energiezuinige en comfortabele woning. Huurdersorganisatie ’t Huurdertje is blij met
de aanpak.
De dertig woningen staan in de wijk Nije
Daip in Nieuw-Buinen aan de Chrysantstraat,
Primulastraat en de Akelei. Tien jaar geleden
startte Lefier samen met de gemeente BorgerOdoorn de wijkvernieuwing van Nije Daip:
naast sloop, renovatie en verduurzaming
gingen ook de voorzieningen zoals groen en
speelplaatsen op de schop.
Label A
De dertig woningen die de komende
maanden verduurzaamd worden zullen
na de werkzaamheden energielabel A
krijgen. Daarvoor worden de woningen
geïsoleerd, voorzien van nieuwe kozijnen en
mechanische ventilatie en komen er indien
nodig nieuwe CV-ketels. Ook de keukens,
badkamers en toiletten worden vernieuwd.
Metamorfose
Huurdersvereniging ’t Huurdertje is blij

met de aanpak van de woningen. “De
bewoners kijken uit naar de verduurzaming,”
aldus Freddie Moorlag van ‘t Huurdertje.
“Natuurlijk betekent het dat ze de komende
maanden overlast zullen ervaren, maar
Lefier en aannemer Jorritsma Bouw doen
er gelukkig alles aan om dat zo beperkt
mogelijk te houden. De huurders hebben er
lang op moeten wachten, maar krijgen nu een
opgeknapte, nette en energiezuinige woning.
Bovendien kunnen zij blijven wonen op de
plek waar ze zich thuisvoelen: een wijk die de
afgelopen jaren een metamorfose onderging
en waar het fijn wonen is.”
Het bouwdoek, waarmee omwonenden en
voorbijgangers worden geïnformeerd over de
werkzaamheden, is inmiddels onthuld door
Freddie Moorlag en Luut van de Schoot van
’t Huurdertje, in bijzijn van Lefier.

Vrijdag 8 april door o.a. Ees, Borger, Drouwen,
Gasselte, Kostvlies en Grolloo
In april viert Drenthe alsnog de bevrijding
In 2020 moesten in heel Nederland, vanwege de uitbraak van corona, de activiteiten
in het kader van 75 jaar bevrijding worden geschrapt of uitgesteld. Vorig jaar werden
er op diverse plekken nieuwe pogingen gedaan maar opnieuw was corona de grote
spelbreker. In april van dit jaar is het tijd voor de derde poging; ‘Drenthe 77 jaar vrij!’
De organisatie van de Drenthe Liberty Tour
2022 heeft de oude draaiboeken weer uit
de kast gehaald en wil begin april met een
enorme karavaan historische legervoertuigen
door de provincie trekken. Daarbij rijden
ze zoveel mogelijk de oorspronkelijke route
die de bevrijders in 1945 hebben afgelegd.
Westerbork, ‘Het dorp van de vrijheid’, speelt
daarbij een centrale rol door vijf dagen als
bivak te fungeren.

historische vliegtuigen. De deelnemers
van KTR komen uit heel Nederland en
zelfs ’t buitenland. De inschrijving loopt
nog maar de verwachting is dat maar liefst
tweehonderd voertuigen te zien zullen zijn.
Daarbij valt vooral het grote aantal zware
pantservoertuigen, o.a. tanks, carriers en z.g.
‘halftracks’ op.
De doelstelling van KTR, dat dit jaar ook
nog eens 50 jaar bestaat, is naast het in
stand houden van de historische voertuigen,
het educatieve karakter van; ‘Herinneren,
Herdenken en Vieren’ van de bevrijding, en
dit door te geven aan de jongere generatie
zodat men beseft hoeveel offers er zijn
gebracht voor de vrijheid. Vrijheid is niet
vanzelfsprekend! Dat verhaal wil men ook in
de toekomst blijven vertellen.

In dit Drentse dorp vinden diverse
activiteiten plaats waaronder een groot defilé
en een herdenking. Dagelijks vertrekken
de legervoertuigen voor een route langs
verschillende dorpen, monumenten en
plekken waar tijdens onze bevrijding zwaar
gevochten is. Op donderdag 7 april 2022
doet de tour o.a. Witteveen en Vliegveld
Hoogeveen aan. De volgende dag, vrijdag 8
april 2022, rijdt de kolonne over de Hondsrug De ‘Drenthe Liberty Tour 2022’ start op
langs o.a. Ees, Borger, Drouwen, Gasselte,
woensdag 6 april en eindigt op zondag
Kostvlies en Grolloo.
10 april a.s. Het al dan niet doorgaan van
het evenementen is uiteraard afhankelijk
De organisatie is in handen van leden
van de op dat moment geldende
van ‘Keep Them Rolling’ (KTR) en een
Coronamaatregelen. Kijk voor het laatste
groot aantal plaatselijke comités. Op
nieuws en de verschillende routes op: www.
verschillende plaatsen wordt nog druk aan
drenthelibertytour22.nl of op de facebook
een passend randprogramma gewerkt met
pagina van het evenement: Drenthe Liberty
o.a. paradroppingen en de deelname van
tour 2022.
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Word jij de nieuwe
brandweerman- of vrouw bij
het korps in 2e Exloërmond?

Nu een aantal leden van het korps afgelopen 1 januari officieel
afscheid namen als brandweermannen is men op de post in 2e
Exloërmond op zoek naar een aantal nieuwe brandweermannen en/
of vrouwen.
Afgelopen vrijdag en zaterdag
organiseerde de post in 2e
Exloërmond daarom infodagen
voor iedereen die geïnteresseerd was
in een functie als brandweerman- of
vrouw. “We zijn wel tevreden over
de opkomst, we hebben een aantal
serieus geïnteresseerden gesproken
met wie we de komende tijd nog
verder zullen nagaan of de functie
ook bij hen past”, vertelt Alexander
Krans, postchef in 2e Exloërmond.
Wil jij graag iets voor de
maatschappij betekenen en lijkt
het blussen van een brand, het
uit de boom redden van een
kat of hulpverlening bij een
verkeersongeval je wel wat? Het
korps in 2e Exloërmond rukt
gemiddeld zo’n 75 keer per jaar
uit en het gaat om een functie

als vrijwillig brandweerman- of
vrouw. Dat betekent dat je soms
ook onder werktijd of in je vrije
tijd beschikbaar moet zijn, veel
werkgevers vinden dit na overleg
geen probleem. Men is op zoek
naar mannen of vrouwen vanaf de
leeftijd van 18 jaar die fit zijn. Het
team bestaat op dit moment uit 17
brandweermannen in de leeftijd
van 25 tot 50 jaar en er kan zeker
met een drietal brandweermannen
en/of vrouwen uitgebreid worden.
Je begint met een korte stage bij
het korps en wordt uiteindelijk
opgeleid tot Manschap A. Heb jij
interesse? Neem dan contact op
met postchef Alexander Krans
op tel. 06 – 11 06 52 03 maar een
mail sturen naar alexander.krans@
vrd mag ook. (Week in Week uit /
Miranda Wolters)
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Henk Heijerman verruilt wethouderschap voor
plek in de raad
Henk Heijerman (65) komt
na de verkiezingen niet
terug als wethouder voor
Gemeentebelangen in Aa
en Hunze. Wel blijft hij
graag beschikbaar voor de
gemeentepolitiek. Hij is daarom
lijsttrekker en beschikbaar als
raadslid.
“Ik heb besloten niet terug te
komen als wethouder. Dit was voor
mij een lastige maar weloverwogen
keuze. Ik ben nu 65 jaar, tel daar
4 jaar bij op dan ben ik 69. Ik
wil eerder stoppen met werken.
Vaker op pad, meer andere dingen
doen. Tuinieren bijvoorbeeld.
Maar, ik blijf wel beschikbaar
voor de gemeentepolitiek. Ik ben
lijsttrekker en blijf graag als raadslid
voor Gemeentebelangen”, aldus
Heijerman.
Henk heeft het wethouderschap
als zeer plezierig ervaren. Het
zijn de vele contacten die hij in
de gemeente met inwoners en
bedrijven heeft opgedaan en het
mogen meedenken en meehelpen
in het nog mooier maken van de
gemeente Aa en Hunze. Heijerman:
“Natuurlijk zijn het lange dagen
en ben je ook in het weekend veel
op pad, maar ik krijg er veel voor
terug. Ik vind het prachtig om te

zien en horen als inwoners vertellen
hoe trots ze zijn op hun omgeving
of dorp. Dat enthousiasmeert
en daar krijg ik energie van. Juist
daarom verlaat ik ook niet de
gemeentepolitiek. Ik blijf actief
verbonden aan Gemeentebelangen.”
Gemeentebelangen is blij dat
Heijerman beschikbaar blijft
als raadslid. Omdat Henk een
duidelijke twijfel uitsprak over
zijn vervolg als wethouder, is de
partij al langer bezig om te kijken
naar opvolging. Momenteel loopt
daarvoor een procedure.
Voorzitter Ivo Berghuis:

“We willen dit graag goed doen. Als
we een wethouder mogen leveren,
dan moet er een waardig opvolger
staan.”
Henk Heijerman is bijna 16 jaar
actief in de gemeentepolitiek.
Eerst vier jaar als raadslid, toen
vier jaar als fractievoorzitter
en nu bijna acht jaar als
wethouder. Tot en met de
installatie van een nieuw college
na de verkiezingen blijft Henk
zich als wethouder inzetten.
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