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Midden in de Samenleving!

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

Inschrijving tot a.s. vrijdag 4 februari 17.00 uur

23e Schutrups Wandeldag in Exloo

Aanstaande zondag 6 februari wordt in- en om Exloo voor de 23e keer de Schutrups
Wandeldag georganiseerd. Ook dit jaar zijn er weer verschillende mooie en natuurlijk
ook uitdagende parcoursen voor de deelnemers.
Zo worden er routes uitgezet
van zowel 5, 10 en 15
kilometer. Deze afstanden
zijn voornamelijk geschikt
voor startende tot
gemiddelde wandelaars.

Naast de routes van 5, 10 en
15 kilometer is er
voor de doorgewinterde
wandelaars ook een
uitdagende route van 25
kilometer uitgestippeld.

Alle routes starten in Exloo
bij het prachtige pand
aan de Zuiderhoofdstraat van
Schutrups, waar tevens ook
de finish van alle
routes zal zijn.

Rob Hulshof en Dominique Bakker
nieuwe eigenaren camperpark
Nuuverstee in Borger

Vernieuwde APV in
Borger-Odoorn
Als het de bedoeling was dat de gemeenteraad van
Borger-Odoorn korter gaat vergaderen door de
besluitvormende vergaderingen los te koppelen van de
oordeelsvormende dan is dit mislukt. Net als vorige week
lukte het niet de hele agenda af te werken. Afgelopen
donderdag werd onder andere een vernieuwde APV
aangenomen. Een onderwerp wat alle inwoners van de
gemeente aangaat.
Lees verder op pagina 3.

Gerrard en Alie Wubs zijn
de nieuwe uitbaters van de
Viersprong in Buinerveen
Sinds 1 januari zijn Gerrard en Alie Wubs de nieuwe
gezichten van het dorpshuis én eetcafé de Viersprong in
Buinerveen. Vanwege corona was het toen helaas nog niet
mogelijk om de deuren te openen maar vorige week kon
dat eindelijk wel.
Lees verder op pagina 9.

Stratenmakersfestival in
2e Exloërmond doet oproep
voor beeldmateriaal
Vanwege het 25- jarige jubileum van het
stratenmakersfestival in 2e Exloërmond wil het bestuur
van het stratenmakersfestival een oproep doen.
Lees verder op pagina 11.

Wat ooit klein begon is enkele jaren geleden uitgegroeid tot een groot camperpark
aan de rand van Borger: camperpark Nuuverstee met plaats voor 35 campers is
wijd en zijd bekend en door de Borgerders Wim en Roelie Hulshof gestart. Bijna
anderhalf decennium later zijn ze ermee gestopt. Niet omdat ze het niet meer
leuk vinden om te doen, maar omdat ze het ‘goed vinden’. Het bedrijf is wél in de
familie gebleven; zoon Rob en zijn partner Dominique Bakker uit Borger namen
het camperpark op 1 januari jl. over.
Wim en Roelie Hulshof vinden het mooi dat het bedrijf in de familie blijft en kijken op
een prachtige periode terug. “We hebben het altijd erg graag gedaan, maar het werd tijd
dat een ander het zou overnemen. En dan is het mooi dat onze zoon Rob en Dominique
het hebben overgenomen. We zullen trouwens niet achter de schermen verdwijnen hoor,
want we gaan hen de eerste tijd inwerken.” De nieuwe eigenaren vinden dat wel prettig
om zo de fijne kneepjes van het runnen van een camperpark te leren.
Lees verder op pagina 19.
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Maandag 8.30-16.30 uur
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Donderdag 8.30-16.30 en 17.00-19.00 uur
Vrijdag
8.30-12.00 uur
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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 de gemeentelijke dienstverlening.
Voor meer informatie kunt u ons ook
bellen op nummer 14 0591.
Coronamaatregelen sinds 26 januari

Sinds 26 januari mag bijna alles weer open
tot 22.00 uur, ondanks de risico’s. Juist
daarom is het belangrijk dat we ons aan de
algemene maatregelen te houden. De regels
gelden in elk geval tot en met 8 maart. Een

totaaloverzicht van de maatregelen vindt u
op pagina 6 van Week in Week uit.
Basisregels

- Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd
drukte.
- Werk zoveel mogelijk thuis.
- Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij
de GGD (ook als u gevaccineerd bent).
- Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd
contact met anderen
(ook als zij gevaccineerd zijn).
- Houd 1,5 meter afstand en schud geen
handen.

Vaccinatie

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

De gemeente informeert:

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

Zorgen over uw
rekeningen?

! ?

% Afvalbrengpunt

Vraag hulp: 0800 2009!

Gemeenteraadsverkiezingen

Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond
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Op woensdag 16 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Daarom vindt op 4 februari om 10.00
uur een openbare zitting plaats van het centraal
stembureau, op het gemeentehuis in Exloo. Daarin
wordt onder meer besloten over de kandidatenlijsten en
aanduidingen van de politieke partijen.

€€

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

€
€

Afval & oud papier
’ Deze week wordt er geen oud papier
opgehaald.

22

Hulp

09
0800 20

’ Deze week (31 januari – 4 februari) wordt
de grijze container geleegd.
Volgende week (7 – 11 februari) wordt
de groene container geleegd.

Meer informatie hierover vindt u op www.borgerodoorn.nl/verkiezingen. Daar leest u de komende
weken ook meer over de verkiezingen, net als in deze
gemeenteberichten in Week in Week uit.

Veel
Veel rekeningen,
rekeningen,
weinig
weinig geld
geld

% www.borger-odoorn.nl/afval

Wilt u nu al meer weten? Stuur dan een e-mail naar
verkiezingen@borger-odoorn.nl of bel naar 14 0591
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Vraag
Vraag hulp:
hulp: 0800
0800 2009
2009

Hebt u een laag inkomen?

CHT OP J
ZI

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.
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F

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

- Was vaak en goed uw handen.
- Hoest en nies in uw elleboog.
- Zorg voor voldoende frisse lucht
en ventilatie in binnenruimtes.

4
4

Weer
Weer rust
rust in
in je
je hoofd
hoofd

!
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% www.borger-odoorn.nl/meedoen

%
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

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.

Rookmelders
’ 28-01-2022 Verleende
omgevingsvergunning:
redden levens
2e Valthermond, 2e Valthermond
16 en op
16a, het milieuneutraal
Tips voor veilige feestdagen
Heb jij ze al?
veranderen van een pluimveehouderij
www.brandveiligheidthuis.nl
’ 28-01-2022, Valthermond
Drenthe
Tips voor meer informatie
op www.brandveiligheidthuis.nl

% www.borger-odoorn.nl

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

’ Bent u het niet eens met een besluit? Kijk dan op www.borger-odoorn.nl/bezwaar.

Kater na de kerst?
WEEK 5
Per 1 juli a.s min. 1 melder
op elke verdieping verplicht

Gaan mijn buren
verbouwen?

Kavelingen 62, Inzet van een
mobiele puinbreker (melding)
’ 27-01-2022, Borger Hoofdstraat
(plein), het organiseren van de
5e Hunebedloop en de 3e Oekjeugdloop (aanvraag)
’ 27-01-2022 Verlening beslistermijn: Exloo, Molenweg, het

verleggen van uitritten ten
behoeve van acht nieuwbouwwoningen
’ 27-01-2022, Verleende
omgevingsvergunning:
Eesergroen, Dorpsstraat 4, het
wijzigen van een bestaande
dakkapel en het verduurzamen
van de woning
’ 27-01-2022, Borger (kadastrale
sectie L 749), het plaatsen van
een selfieplek (besluit verlengen
beslistermijn)
’ 27-01-2022 Verleende
omgevingsvergunning: Exloo,
Hoofdstraat 33, het toevoegen

’

’

’

’

van de bestemming 'wonen' aan
het perceel
27-01-2022, Verleende
omgevingsvergunning:
Valthermond, Noorderdiep
64/65, het tijdelijk plaatsen van
vier woonunits
27-01-2022, Verlenging beslistermijn: Nieuw-Buinen, Parklaan 2, het plaatsen van een
carport
27-01-2022, Verlenging beslistermijn: Borger, Kampakkers 22,
het plaatsen van een dakkapel
27-01-2022, Verleende
omgevingsvergunning:

e-mailservice & app

Westdorp, Schoonloërstraat 9,
het kappen van drie Eiken
26-01-2022, Exloo
Zuiderhoofdstraat 13, het
organiseren van de 23e Schutrups
Wandeldag (aanvraag)
26-01-2022, Exloo, Valtherweg
36, wijziging omgevingsvergunning
26-01-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Borger,
Westdorperstraat, het kappen
van een Eik en een Beuk
25-01-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Klijndijk,
De Pompstraat 20, het kappen
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Jaargang 50 nummer 5
Week in Week uit verschijnt
elke dinsdag huis-aan-huis in
Borger, Bronneger, Bronnegerveen,
Buinen, Buinerveen, Drouwen,
Drouwenermond, Drouwenerveen,
Ees, Eesergroen, Eeserveen,
Exloërveen, 1e Exloërmond,
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk,
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoornerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp,
Zandberg, Gieten, Gieterveen,
Gasselte, Gasselternijveen,
Schoonloo.
Elke dinsdag liggen extra
exemplaren Week In Week Uit
op de volgende adressen:
Bakkerij van Veenen, Exloërweg 8, Valthe. Slagerij Drent,
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond.
Hunzebergen,Valtherweg 36,
Exloo. Gemeentehuis, Hoofdstraat
50, Exloo. Tourist info, Hoofdstraat 55a, 7875 AB Exloo. Spar,
Hoofdstraat 49, Exloo. Geerts
Warenhuis, Zuiderhoofdstraat 9,
Exloo. Tankstation, Drentse Poort
1, Nieuw-Buinen. Gemeentehuis
Aa en Hunze, Spiekersteeg 1,
Gieten. Jumbo Abbas, Stationsstraat 37, Gieten. Tourist info,
Hoofdstraat 24 a, 9531 AG Borger.
Bruna, Grote Brink 3, Borger. AH,
Hoofdstraat 35, Borger, Camping
de 7 Heuveltjes, Odoornerstr. 25,
Ees (bak) (alleen in de periode van
1 april t/m 15 oktober), Camping
Het Verlaat, Zuiderdiep 510, Valthermond (alleen in de periode
van 15 maart t/m 15 oktober)
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Verbod op Lachgas, ook verbod op (wens)ballonnen oplaten en
honden moeten binnen de bebouwde kom altijd aan de lijn

Vernieuwde APV in Borger-Odoorn

Als het de bedoeling was dat de gemeenteraad van Borger-Odoorn korter gaat
vergaderen door de besluitvormende vergaderingen los te koppelen van de
oordeelsvormende dan is dit mislukt. Net als vorige week lukte het niet de hele
agenda af te werken. Afgelopen donderdag werd onder andere een vernieuwde APV
aangenomen. Een onderwerp wat alle inwoners van de gemeente aangaat.
Door: Ineke Arends
De APV is de Algemene Plaatselijke
Verordening. In de APV staat de regelgeving
van de gemeente rondom openbare orde
en veiligheid. De verordening uit 2014
was verouderd en is daarom aangepast.
Belangrijke veranderingen zijn bijvoorbeeld
dat lachgas nu verboden is in BorgerOdoorn. Ook mag u geen (wens)ballonnen
meer oplaten. Honden moeten binnen
de bebouwde kom altijd aan de lijn en de
burgemeester heeft meer mogelijkheden
bij het aanpakken van woonoverlast.
Burgemeester Seton gaf hierbij wel
onmiddellijk aan dat de APV een laatste
redmiddel is, hij zal altijd eerst andere
middelen proberen voordat hij naar dit laatste
middel grijpt.
De APV is dus een heel brede verordening.
Daarom drong de raad aan op goede
communicatie met de inwoners. Het college
wil hierover een aantal specials publiceren in
de Week in Week uit.
De CU diende een amendement in om het
aantal seksbedrijven in Borger-Odoorn terug
te dringen. In de huidige verordening staat
dat dit er maximaal twee mogen zijn, de CU
wilde dit terugbrengen naar één. Hiervoor
kregen ze geen meerderheid en hun voorstel
werd verworpen.

Een groot debat ontstond over een
gezamenlijke motie over energiearmoede.
De enige partij die deze niet mee indiende
was de VVD. De motie riep het college op
energiearmoede te signaleren en vervolgens
op te lossen. Dat laatste ging de VVD te
ver. Daarin zagen zij een blanco cheque en
dit leek hun een onmogelijke opdracht aan
het college. Na een schorsing werd deze
opdracht gewijzigd in: ‘signaleren en daar
waar mogelijk te voorkomen’. Hier kon de
VVD mee leven en de motie werd door de
hele raad ingediend en aangenomen.
Sporthal de Koel leverde een herhaling van
zetten op. De discussie over wel of niet
nu een besluit nemen werd net als vorige
week gevoerd. LBO, GL en de CU willen
nu geen besluit nemen. Het CDA koos voor
het voorstel van het college om scenario 3
en 4 uit te werken. De VVD kwam met een
amendement waarbij ze een eigen scenario
toevoegden. Deze werd samen met GB, D66
en de PvdA ingediend. Deze partijen hebben
een meerderheid dus dit werd aangenomen.
Wethouder Wind kan nu verder gaan met
het uitwerken van scenario’s en hij stelde de
andere partijen gerust. Bij alle gesprekken
met gebruikers en inwoners verteld hij erbij
dat er nog geen geld voor is. Hij wil geen
verwachtingen wekken maar kan straks wel
de nieuwe raad, na de verkiezingen, een
uitgewerkt plan voorleggen zodat de nieuwe
raadsleden een keus kunnen maken.

‘Zet postbodes en pakketbezorgers in bij
aanpakken eenzaamheid’

PvdA: Eenzaamheid is een groeiend
probleem in Borger-Odoorn
Steeds meer mensen voelen zich eenzaam en dat is door corona alleen maar erger
geworden. De PvdA in Borger-Odoorn wil dit graag aanpakken en voorkomen en
heeft, net als GroenLinks, een voorstel gedaan om ook postbodes en pakketbezorgers
in te zetten bij de aanpak van eenzaamheid.
Bas Scholte Aalbes, kandidaat-raadslid voor
de PvdA Borger-Odoorn, maakt zich grote
zorgen over eenzaamheid in onze gemeente.
Hij heeft tijdens corona verschillende acties
georganiseerd om eenzaamheid te bestrijden
bij jong en oud. Hij zit vol ideeën om ook
de komende tijd hier vol mee aan de slag
te gaan. Het inzetten van postbodes en
pakketbezorgers spreekt hem zeer aan.
“Een proef in andere gemeenten in het
land blijkt zeer succesvol te zijn. Postbodes

en pakketbezorgers worden getraind om
eenzaamheid te ontdekken en geven dit door
bij Welzijnswerk, zodat er meteen actie op kan
worden gezet en eenzaamheid kan worden
aangepakt. Postbodes en pakketbezorgers zijn
vaak goed bekend in het dorp en weten wat er
speelt.” Naast postbodes zou dit ook kunnen
werken met bijvoorbeeld maaltijdbezorgers.
Door samen te werken kunnen mensen beter
worden geholpen. De PvdA en
GroenLinks in Borger-Odoorn hebben
het college gevraagd te
onderzoeken of het trainen
van postbodes ook in BorgerOdoorn mogelijk is. De
wethouder heeft toegezegd dit
te onderzoeken.

Dinsdag 1 februari 2022
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Verhuizen binnen de gemeente?

Kijk op www.borger-odoorn.nl/verhuizen

VERVOLG WEEK 5
van twee Eiken
’ 25-01-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
2e Exloërmond, Zuiderdiep 328,
het bouwen van een woning

’ 25-01-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Buinerveen, Zuiderstraat 7, het
aanbouwen van een serre
’ 25-01-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:

Nieuw-Buinen, Zuiderdiep 10,
het kappen van een kastanjeboom
’ 25-01-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Drouwen,
Gasselterstraat 7 027, het uit-

breiden van de woning
’ 24-01-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Klijndijk,
Hoofdweg 19 B, het plaatsen van
zonnepanelen
$

%

Hallenhoes Exloo krijgt vorm
% Gewijzigd ontwerp-bestemmingsplan ter inzage
De plannen voor het nieuwe multifunctionele Hallenhoes in Exloo
krijgen steeds meer vorm. Nu de eindfase is aangebroken en het deﬁnitieve plan ter inzage ligt, komt er ook een einde aan een intensieve
periode van samenwerking tussen inwoners, Dorpsraad Exloo, Beheerstichting Het Plein en de gemeente Borger-Odoorn. Het voormalige, beeldbepalende Bebinghehoes krijgt een waardige opvolger, aldus
wethouder Niek Wind. “Het Hallenhoes is het resultaat van samenwerking tussen, met, van, voor en door de inwoners en de gemeente.”
Beeldbepalend

,,We mogen best trots zijn op de plannen
die er nu liggen. En dan ben ik niet
zozeer trots op mijn eigen aandeel maar
vooral op het proces in z’n geheel.”
Volgens wethouder Wind verrijst er niet
zomaar een mooi, multifunctioneel en
toekomstbestendig pand aan het plein
van Exloo. ,,Het is méér dan dat. Er ligt
zoveel historie en emotie ten grondslag aan
deze plek, dat het ons lastig leek om daar
recht aan te doen. Het Bebinghehoes was
vier eeuwen lang beeldbepalend voor het
dorpscentrum van Exloo. Het vervulde
een centrale functie in het dorpsleven. De
impact van de brand vijf jaar geleden raakte
inwoners en ondernemers dan ook in het
hart.”
Overname gemeente

Door de gronden van het voormalige
Bebinghehoes over te nemen, hield
de gemeente de regie over de nieuwe
bestemming van de lege plek aan het plein.
,,Omdat het plein van het dorp is, wilden we
ook dat het hele dorp betrokken werd bij de
plannen voor de (her)inrichting en functie.”

Landschapsarchitect

In het voorjaar van 2018 kreeg
landschapsarchitect Andries van den
Berg de opdracht om samen met de
Dorpsraad input op te halen bij inwoners en
ondernemers. De respons daarop was hoog,
aldus Wind. ,,Drie avonden volle bak met
ruim 80 inwoners, dat is veel. Dat gaf ook
direct aan hoe groot de behoefte was aan
medezeggenschap over de herinrichting en
(centrale) functie van deze plek.”
Het Plein van Exloo

De landschapsarchitect heeft de input

vanuit het dorp verwerkt in 3 schetsplannen
voor ‘het Plein van Exloo’. Vervolgens
heeft B+O architecten uit Meppel de
landschapstekeningen vertaald naar een
ontwerp qua pand en functie. ,,In dat
traject heeft weer een aantal goedbezochte
bijeenkomsten plaatsgevonden met inwoners
en ondernemers. Daaruit kwam duidelijk de
wens naar voren om de stijl en de centrale en
multifunctionele rol van het Bebinghehoes
te laten terugkomen in het nieuwe
ontwerp. Naast de Open Science Hub, het
Schaapskudde Informatiecentrum (SIC) en
het Toeristische informatie punt (TIP) is er
gelegenheid voor verhuur van ruimten aan
ondernemers. Dit alles heeft geresulteerd in
het Hallenhoes en het uiteindelijke ontwerpbestemmingsplan dat nu ter inzage ligt. De
deﬁnitieve tekeningen zijn gemaakt door
Bas van Ruth, die ook het vergunningtraject
begeleidt. We hopen dat er een heel breed
gedragen plan ligt.”

Beheerstichting

Om de ruimtelijke plannen verder uit
te diepen en de ﬁnanciën, investering
en exploitatie door te rekenen is een
onafhankelijke beheerstichting in het
leven geroepen. Die bestaat uit vijf
betrokken inwoners uit Exloo en een
lid van de Dorpsraad. Wanneer het
ﬁnanciële plaatje sluitend is zal dit samen
met de bestemmingsplanwijziging aan
de gemeenteraad worden voorgelegd.
“Uiteindelijk moet het ook een rendabele
investering zijn”, volgens Wind.
Ter inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt nog tot
en met woensdag 16 februari ter inzage.
Wilt u het inzien? Maak dan een afspraak
via www.borger-odoorn.nl/afspraak of
telefoonnummer 14 0591.
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Open Huis en
Officiële opening
Huisartsenpraktijk
Leeuwerik in
Borger

$

Politie zoekt persoon
van wie deze fiets is

Elektrische fiets
gevonden
langs Drentse
Mondenweg

Sinds 17 januari 2022 is de praktijk
van Huisarts Leeuwerik gevestigd
op het nieuwe adres, te weten:
IJzertijdstraat 27, 9531 RA Borger.
Het telefoonnummer is gelijk
gebleven, zijnde: 0599 – 23 60 36.

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

Om iedereen de kans te geven ons
nieuwe pand te bewonderen, nodigen
wij u uit voor ons Open Huis. Deze
zal plaatsvinden op zaterdag 12
februari van 13.00 tot 15.30 uur. Om
14.00 uur zullen de burgemeester de
De politie zoekt de eigenaar of
heer Seton en dokter Steenbergen het eigenaresse van deze elektrische fiets.
pand officieel openen.
De fiets werd onlangs op woensdag 26
januari jl. aangetroffen in de berm langs
Vanaf 2022 zullen ook de
de Drentse Mondenweg nabij de kruising
fundusfoto’s voor onze diabetes
met de Tweederdeweg Zuid.
patienten in ons pand uitgevoerd
worden door Certe. U ontvang
Weet u van wie deze fiets is bel dan uw
hiervoor te zijner tijd een afspraak.
wijkagent of bel 0900 - 8844.
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Wijkagenten
Wijkagenten Borger-Odoorn zijn
bereikbaar via 0900-8844 of politiebureau Exloo (open: maandag
t.m. vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur,
aangifte alleen op afspraak). Wijkagenten in Borger-Odoorn zijn:
Hans Walvius. hans.walvius@
politie.nl: Gebied: Valthermond, 2e
Valthermond, Zandberg, 1e Exloermond, 2e Exloermond, Boermastreek, Exloerveen.
Arjan Katerberg. arjan.katerberg@
politie.nl. Gebied: Nieuw-Buinen,
Buinerveen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Bronnegerveen.
Kobie Eefting. kobie.eefting@
politie.nl. Gebied: Borger, Bronneger,
Drouwen, Buinen, Ees , Westdorp,
Eesergroen en Ellertshaar.
Ben Uneken.
ben.uneken@politie.nl: Gebied:
Odoorn, Valthe, Klijndijk, Exloo,
Odoornerveen.
Wijkagenten Aa en Hunze zijn
bereikbaar via 0900-8844 of
politiebureau Gieten (open: ma.
en di. 13.00 tot 17.00. wo. en do.
van 09.00 tot 13.00 uur).
- Theo Dieterman, gebied Gieten
en Gasselte
- Louw Koster, gebied Rolde
- Eric Speelman, gebied Annen

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

Kerkdiensten
Borger
Protestantse gemeente, 10.00 uur: ds.
M. van ‘t Hof
www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang Westeresstraat): Meer info op:
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 6 februari 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. B.M.W. de Groot
Gasselternijveen
Protestantse gemeente.
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, Drentse
Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan.
Baptistengemeente: Meer info op
baptisten-nieuwbuinen.nl
Odoorn
Vrijzinnig Hervormde
Gemeente Odoorn.
2e Exloërmond
Baptistengemeente:
Info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur: ds.
Spijker.
Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. H.W. Thon, De Hoeksteen.
Valthermond
Baptisten Gemeente, Frank Ouweneel.
Dienst begint om 10 uur.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. H.W. Thon, De Hoeksteen.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
Dhr. H.J. Dijkstra.
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Zondag 6 februari 9.30
uur, Eucharistieviering, voorg. pastoor
J.E.B. Deuling. Woensdag 9 februari
9.00 uur, Eucharistieviering, voorg.
pastoor J.E.B. Deuling. Zie ook
www.heiligkruisparochie.nl/vieringen
Musselkanaal
H.Anthonius van Padua kerk
Sluisstraat 78, 9581 JD Voor
Eucharistievieringen zie
anthoniusparochiemusselkanaal.nl
Baptistengemeente Jabes.
Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal
Noord, Dienst 10.00 uur, ds Wolter
Greven, te volgen via YouTube onder
baptistenstadskanaal
Oosterkadekerk, Zondagmorgen, 6
februari 9.30 u. ds. B. van Werven uit
Diever ( voorbereiding op het Heilig
Avondmaal). Zondagavond, 6 februari
19.00 u. ds. M. Krooneman uit Noordhorn.
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Biking Neighbours in Exloo organiseerde speciale
mountainbiketraining voor jeugdleden

Afgelopen zaterdag stond er een mountainbiketraining voor jeugdleden
van mountainbikevereniging Biking Neighbours in Exloo op het
programma. Ondanks vele beperkingen gingen de trainingen de
voorbije periode gewoon door, maar stond er deze keer een wel heel
speciale op het programma, want de wielrenners Tijmen Eising uit
Emmen (voormalig wereldkampioen veldrijden bij de junioren) en Stan
Wijkel uit Exloo, die tijdens diverse veldritkampioenschappen ook goed
presteerde, waren erbij aanwezig om over hun eigen
ervaringen te vertellen en de jeugdigen de fijne
kneepjes te leren. Met zeventien deelnemers kon er
van een geslaagd evenement worden gesproken.
Om 9.00 uur verzamelde iedereen
zich al op het sportcomplex in
Exloo om een kwartier later aan de
training te beginnen. Eerst werden
de basisprincipes verteld: hoe moet
je sturen, hoe kun je het beste op je
fiets stappen en hoe stap je er het
beste vanaf ? Daarna reden de zeer
enthousiaste kinderen uit Exloo en
omgeving een paar rondjes op het

ze heuveltje op en af en werd geleerd
hoe ze zo goed mogelijk kunnen
sturen. Zowel de organisatie, de
begeleidende wielrenners en de
deelnemers waren erg tevreden.
(Week in Week uit / Gerry Grave)

trainingsveld
om vervolgens
naar het
Hunzebos
te fietsen.
Daar namen
ze enkele
hindernissen
zoals smalle
paadjes, gingen

Liesbeth en Berend Wolters uit Borger emigreerden:
‘We houden wel van avontuur!’
Bertrambois is een dorpje in
Frankrijk met zo’n 350 inwoners.
Twee daarvan zijn Liesbeth en
Berend Wolters, die hun leven in
Borger achter zich lieten om te
emigreren naar Frankrijk. Met
succes, want de twee hebben er
een rustig, fijn leven.
Door Eline Lohman
Twintig jaar geleden kochten Liesbeth
en Berend het Franse huis. Ze
kenden het gebied al goed, vertelt
Liesbeth. “We kwamen er al heel
lang, voordat we er een huis kochten.
We zijn bijvoorbeeld met vakanties
in die regio verbleven. Toen we het
huis binnenstapten, voelde het gelijk
goed. We dachten: ‘dit is het’. We
verbleven er vaak. Toen Berend met
vroegpensioen ging, bleef hij daar
en ik pendelde vanwege mijn werk
heen en weer tussen Nederland
en Frankrijk. In 2016 emigreerden
we. We houden wel van avontuur!
Heerlijk dat we de ruimte hebben
in en om dit huis. Het is 150 jaar
oud, dus we moesten er wel wat aan
doen. We zijn eigenlijk al twintig jaar
aan het klussen. We zijn beneden
begonnen en daarna boven verder

gegaan. We doen elke keer wat. Er is
net een nieuw dak met zonnepanelen
geplaatst.” Liesbeth zou niet meer
weg willen van haar Franse woonplek.
“Het is fantastisch hier! Heerlijk
rustig. We zijn helemaal opgenomen
in de dorpsgemeenschap. Ik ben ook
betrokken bij het gemeenschapshuis,
daar doe ik veel contacten op. Of
het leven hier heel anders is dan in
Nederland? Zeker. De mensen zijn
wat discreter; je moet contacten rustig
opbouwen. En niets is naast de deur,
dus je moet goed nadenken over
bijvoorbeeld boodschappen. Zeker in
de winter – het kan goed sneeuwen,
dus je moet wel een voorraad hebben.

Golfpark Exloo zoekt nieuwe
voorzitter
Stichting Golfpark Exloo exploiteert een uitdagende 18-holesbaan
aan de Valtherweg in Exloo. De club is toegankelijk voor leden en
gastspelers van alle niveaus en wordt gerund door een actief bestuur,
veel betrokken vrijwilligers, twee enthousiaste PGA-professionals, een
ervaren greenkeeper en een gastvrij horecateam.
Golfpark Exloo (GPE) staat voor
een aantal uitdagingen en is bezig met
het herijken van haar missie, visie en
strategie. GPE wil groeien met behoud
van het laagdrempelige en gezellige
karakter van de club en is op zoek naar
een nieuwe voorzitter, die de komende
jaren leiding geeft aan dit traject. Het
betreft een vrijwilligersfunctie die
gemiddeld 10 tot 15 uur per week

inzet vraagt. GPE heeft in een
functieprofiel vastgelegd wat de
taken van de voorzitter zijn en over
welke kennis en ervaring hij/zij moet
beschikken. Dit functieprofiel is terug
te vinden op de website van GPE:
www.golfparkexloo.nl. Kandidaten
kunnen tot 11 februari hun interesse
kenbaar maken.

We genieten van onze hobby’s.
Zo houd ik van Geocaching – een
zoektocht met GPS-coördinaten – en
Berend fietst graag. Borger missen we
eerlijk gezegd niet echt, maar onze
twee zoons, schoondochters en de
kleinkinderen die daar nog wonen
uiteraard wel. We gaan zo’n drie
keer per jaar naar Borger voor onze
kinderen en kleinkinderen. Uiteraard
komen ze ook vaak hier. Altijd fijn,
een plekje om even weg te zijn. We
waren 7 januari vijftig jaar getrouwd,
dat vieren we in juni met onze
dierbaren in Nederland.”
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Botsing op fietspad in Buinerveen
Afgelopen donderdag vond er een aanrijding plaats tussen een fietser en een
voetganger op het fietspad in Buinerveen.
Bij het ongeluk raakte een persoon, op een elektrische fiets, dusdanig gewond dat deze
met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. De voetganger kwam met de schrik vrij.

PvdA: “Verkeer van N34 richting
Musselkanaal niet via Klijndijk en
Valthermond”
Vrachtverkeer en personenverkeer dat vanaf de N34 richting Musselkanaal en
Stadskanaal wil wordt nu via Klijndijk geleid. De PvdA vindt dat een ongewenste
situatie, omdat het verkeer hierdoor dwars door dorpen heen gaat, terwijl er een
betere doorgaande route beschikbaar is.
Lijsttrekker van de PvdA Borger-Odoorn, Peter Zwiers, trok hierover aan de bel bij
de Provinciale Statenfractie van de PvdA. Inwoners van Klijndijk vinden de situatie
onveilig met zoveel (vracht)verkeer over de Melkweg. De PvdA deelt de mening van
Dorpsbelangen Klijndijk dat de bewegwijzering op de N34 anders moet. Zo kan verkeer
richting Musselkanaal en Stadskanaal via de Rondweg in Emmen als ze vanuit het zuiden
komen of via de N378, via Gasselte naar Stadskanaal, als ze vanuit het noorden komen.
Daarmee is een situatie gecreëerd waarbij verkeer niet dwars door dorpen hoeft te rijden.
Statenlid Jos Schomaker van de PvdA Drenthe heeft hierover vragen gesteld aan
Gedeputeerde Staten. Hij vraagt de gedeputeerde om de bewegwijzering aan te passen,
zodat verkeer niet meer automatisch via Klijndijk wordt geleid. De PvdA hoopt dat de
bewegwijzering snel wordt aangepast, zodat verkeer niet meer dwars door Klijndijk en
Valthermond hoeft te rijden om in Musselkanaal te komen. Dat komt de leefbaarheid en
veiligheid van beide dorpen ten goede.

Oude normen windturbines in
slaapstand: Gemeentebelangen
Borger-Odoorn, Leefbaar Borger-Odoorn
en D66 willen ze activeren
Uit onderzoek van het Democratisch Energie Initiatief (DEI) blijkt dat de oude
windturbinenormen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) die
door alle gemeenten tot 2010 werden nageleefd, in een slaapstand zijn gezet.
Gemeentebelangen, Leefbaar en D66 willen deze normen, waarin onder andere
staat dat draaiende turbines op minimaal twee kilometer afstand van woningen
moeten staan, reactiveren en hebben vragen gesteld aan het college: ‘Ze bieden
ons een tijdelijke oplossing om het windpark toch te kunnen controleren en waar
nodig te handhaven.’
‘De normen zijn wel heel wat strenger en beter voor omwonenden dan de normen
die na 2010 werden gehanteerd, maar omdat de overheid die inmiddels niet meer mag
toepassen, hoeven windparken zich nergens meer aan te houden’, zeggen de partijen in
een gezamenlijke verklaring. ‘Je geeft een windpark nu een carte blanche en je kan ze
formeel niet meer controleren, dat kunnen we onze inwoners niet aandoen.’
Het DEI ontdekte onlangs dat de oude VNG-normen nooit formeel ontbonden zijn,
maar in een slaapstand terecht zijn gekomen. Voor gemeenten zijn het op dit moment de
enige normen waar ze op terug kunnen vallen als ze enige grip op de exploitanten van
windparken willen hebben. ‘We kunnen als Borger-Odoorn er ook voor kiezen om eigen
normen op te stellen, maar dan moeten we ook zelf een mileuonderzoek gaan uitvoeren.
Dat is niet alleen heel duur, maar voordat we dat uitgevoerd hebben, zijn we zo een jaar
of anderhalf verder. De oude normen zouden we veel sneller en gemakkelijker kunnen
activeren.’
De oude VNG-normen stammen uit de periode tot 2010. Sindsdien hanteerde het Rijk
een nieuw landelijke normenkader. Dat kader werd vorig jaar door zowel de Raad van
State als het Europese Hof van Justitie ongeldig verklaard, waardoor er op dit moment
geen actieve normen zijn waar windturbines aan moeten voldoen. Het Rijk is dus
genoodzaakt om nieuwe normen op te stellen die wel voldoen aan nationale en Europese
wetgeving.
Gemeentebelangen, Leefbaar en D66 wachten de beantwoording van hun schriftelijke
vragen aan het college af en beraden zich ondertussen over het indienen van een motie
waarin ze verzoeken de oude normen te hanteren totdat er een nieuw rechtsgeldig
landelijk normenkader is vastgesteld.

Droge worsten actie
gymnastiekvereniging Sparta in Gieten
Gymnastiekvereniging Sparta in Gieten gaat weer op pad om de clubkas
te spekken. Tussen 1 en 15 februari komen namelijk de leden van
gymnastiekvereniging Sparta in Gieten en omgeving langs de deuren voor de
jaarlijkse droge worsten actie.
De worsten worden dan na 8 maart rond gebracht.
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8

Dinsdag 1 februari 2022

Eko-Tours uit Exloo klaar voor het seizoen

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

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

OPROEP: heb jij een
minibieb in Borger-Odoorn;
laat het ons weten!
Wij zijn 3 dames (Anita, Wendy en Cockie) en elk in het
bezit van een minibieb. We hebben een plan gemaakt
om een minibieb route in kaart te brengen.
De minibiebs zullen aangegeven worden op een plattegrond
van onze gemeente Borger-Odoorn. De biebs zijn door deze
kaart makkelijk te vinden en biedt tevens de mogelijkheid
om op de fiets of per auto een tochtje te maken langs de
biebs in onze mooie gemeente. Met behulp van een flyer
en via facebook kun je straks achter de vindplaatsen van de
minibiebs komen.

De Eko-Tours-gidsen die de excursies verzorgen met hun nieuwe winterjassen tussen de verschillende voertuigen (Foto: Astrid Zijlmans)
Met nieuwe jassen voor de gidsen en diverse nieuwe voertuigen is EkoTours uit Exloo klaar voor het nieuwe toeristisch seizoen.

In de afgelopen jaren is Eko-Tours sterk
uitgebreid en heeft in Exloo een mooie
Dus, wil je ook graag vermeld worden in deze minibieb route, eigen locatie gevonden. Vele duizenden
neem dan per mail contact met ons op:
toeristen en inwoners vinden er jaarlijks
anitakemper@hotmail.com
hun weg voor een prachtig avontuurlijk
en educatief uitstapje in de vorm van

Eerste Docwerkfilm van
Okki Poortviet uit Odoorn
op televisie
Op dinsdag 8 februari is de eerste Docwerk Film van
Ooki Poortvliet uit Odoorn , Vierkant Veldwerk, te zien
op NPO 2 extra!
Zet de tv dan om 21:30 aan en kijk naar het programma Art
Department. Dan kan je eerst kijken naar een film van een
mede-Docwerker en om 21:36 wordt Vierkant Veldwerk
uitgezonden. Vierkant Veldwerk is gefilmd in september, toen
reed ik samen met Sammie, die hielp met de opnames, naar
het Boheemse woud van Tsjechië. Daar filmden we Milah van
Zuilen, beeldend kunstenaar en bos-ecoloog in opleiding.

een begeleide excursie of tour op eigen
gelegenheid met een speciale app. Een
ideaal familie- of bedrijfsuitje in de
natuur van het Unesco Geopark de
Hondsrug.

Je kunt kiezen uit een excursie met de
elektrische terreinauto’s, of een tour
op een Eko-Chopper of op de nieuwe
Duo-Chopper voor 2 personen, een
Eko-Bike, of Eko-Cruiser. En helemaal
uniek is een tour in de Eko-Carver – de
bijzondere 3-wieler voor 2 personen om
Drenthe te verkennen.

Eeserhof ontvangt Gemeentebelangen Borger-Odoorn
In de gemeente Borger-Odoorn
halen veel families hun inkomsten
uit de toeristische sector, daarom
verdiept Gemeentebelangen zich ook
in alle aspecten die voor deze tak
van onze economie van belang zijn.
Afgelopen zaterdag 29 januari stond
een bezoek bij hotel/brasserie de
Eeserhof op het programma.
De Eeserhof in Ees werd enkele
jaren geleden overgenomen door het
echtpaar Anton en Ria Zwart. Anton,
een geboren Borgerder, en Ria hebben
veel ervaring in de horeca. Eerder waren
ze uitbaters van croissanterie BonBini
en café Vancouver in Coevorden. De
overstap naar de Eeserhof was dan ook
een logische.
gepland, vol zijn geboekt. Gemiddeld
genomen ligt de bezettingsgraad
Meteen na de overname besloten ze de
sowieso heel hoog, waardoor weer een
zaak grondig te renoveren. Stap voor
ander punt aan de orde komt, want het
stap wordt het gebouw aangepakt: in
wordt steeds moeilijker om het juiste
het restaurant kwam meer licht door
personeel te vinden. Het echtpaar Zwart
extra ramen, nieuw meubilair, en op dit is op zoek naar een extra kok en ook
moment wordt er hard gewerkt aan de
in de bediening kunnen ze een ervaren
bouw van 12 extra kamers, waardoor
kracht gebruiken.
het totaal op 30 hotelkamers komt. De
planning is dat die vóór de zomer klaar Bij het doornemen van de
zullen zijn.
bouwtekeningen, bleek dat de
uitbreiding van het hoteldeel, qua
De uitbreiding in hotelkamers is
uiterlijk veel beter wordt ingepast in de
met name bedoeld om ook grotere
omgeving dan de eerdere kamers, iets
groepen toeristen te kunnen herbergen. wat Gemeentebelangen belangrijk vindt:
Onmiddellijk werd ook duidelijk dat alle als er in de dorpen wordt gebouwd,
kamers begin juni, als in de omgeving
moet dat passen in het karakter van het
twee grote muziekfestivals staan
dorp.

Er was, gevraagd naar de interactie
met de gemeente, ook nog een
compliment voor de hulpvaardigheid
van het gemeentelijk apparaat bij de
aanvraag voor de uitbreidings- en
moderniseringswerkzaamheden, dat
ging in feite snel en probleemloos.
De familie Zwart laat het overgrote
deel van de werkzaamheden uitvoeren
door lokale bedrijven, iets waar
Gemeentebelangen ook een voorstander
van is.
Al met al was het een prettig bezoek,
dat bevestigde dat de gemeente
Borger-Odoorn nog steeds terecht
een toeristische gemeente mag worden
genoemd.
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Gerrard en Alie Wubs zijn de nieuwe uitbaters van
dorpshuis en eetcafé de Viersprong in Buinerveen
Sinds 1 januari zijn Gerrard en
Alie Wubs de nieuwe gezichten
van het dorpshuis én eetcafé de
Viersprong in Buinerveen. Vanwege
corona was het toen helaas nog niet
mogelijk om de deuren te openen
maar vorige week kon dat eindelijk
wel. Op woensdag werd de eerste
muziekgroep weer verwelkomd en
vanaf vrijdag was ook het eetcafé
weer geopend voor een borrel en een
hapje.
“Naast ons werk voor WTS, ons
eigen bedrijf, hebben Alie en ik de
afgelopen jaren al wat ervaring in de
horeca opgedaan en nu we met WTS
gestopt zijn was het dan ook onze
wens om samen iets in de horeca te
gaan doen”, vertelt Gerrard. “Een
tijd geleden kwamen we in contact
met stichting Dorpshuis omdat zij op
zoek waren naar ondernemers die het
dorpshuis wilden gaan voortzetten
en gelukkig viel de keuze op ons. De
stichting beheert het dorpshuis maar
de bedrijfsvoering is helemaal onze
eigen verantwoordelijkheid.” De laatste
weken zijn niet alleen Gerrard en Alie
druk geweest met allerlei dingen die
nog in orde gemaakt moesten worden,
er was ook een grote groep inwoners
van Buinerveen die ze daarbij geholpen
heeft. “We vinden het nu al heel erg fijn

Adverteren in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
hier”, zegt Alie. “Men is zo betrokken
en behulpzaam! Zo werd de vloer in
de achterzaal opnieuw in de lak gezet,
werd het overige verfwerk binnen netjes
bijgewerkt en was er zelfs hulp bij het
wassen van de gordijnen.”

waarschijnlijk iets langer voordat u
als gast ook in het eetcafé van lekker
eten kunt genieten. “Dat heeft alles te
maken met de personele bezetting”,
legt Gerrard uit. “We zijn nog op zoek
naar iemand die een passie voor koken
heeft en er graag zijn of haar werk van
De komende tijd zullen alle activiteiten
zou willen maken en ook zoeken we
in het dorpshuis langzaamaan weer
nog helpende handen in de bediening.”
opgestart worden. Deze worden door de Gerrard en Alie hopen er in ieder geval
inwoners van Buinerveen zelf of door
weer een succesvolle zaak van te kunnen
Gerrard en Alie georganiseerd. Ook zal maken waar iedereen zich thuis voelt.
het afhalen van maaltijden binnenkort
(Week in Week uit / Miranda Wolters)
weer mogelijk zijn maar duurt het

Nieuws van Dorpshuis 2e Exloërmond
Het mag weer en sinds afgelopen maandag 31 januari is het dorpshuis
in 2e Exloërmond weer open tot uiterlijk 22.00 uur. Daarbij volgen we de
door de overheid afgekondigde maatregelen: Bij binnenkomst QR code
scannen en handen desinfecteren, mondkapje dragen wanneer je loopt,
zoveel mogelijk zitplaats aan houden. We vragen de gebruikers zorgvuldig
met de voorschriften om te gaan. Uiteraard bepalen de verschillende
activiteiten zelf of zij willen starten of nog niet. Zodra er wijzigingen in de
voorschriften komen, zullen we ons daarop aanpassen.
Het u vragen of opmerkingen,
dan hoort het bestuur dat graag,

dorpshuis2emond@outlook.com of
0599 – 20 26 09. Op donderdagmorgen

De ChristenUnie vraagt extra
aandacht voor de Jeugd
De coronacrisis heeft een groot effect op jongeren. Het mentaal
welbevinden van jongeren is lager in vergelijking met andere
leeftijdsgroepen. Uit onderzoek blijkt dat dit nog steeds lijkt toe te nemen,
de ChristenUnie vindt dat hier extra aandacht voor moet zijn. Met name
zien de huisartsen de hulpvragen toenemen.
De ChristenUnie heeft hier vragen
over gesteld aan het college, tijdens
de raadsvergadering van 28 januari
heeft wethouder Albert Trip deze
beantwoord. De ChristenUnie is blij
met het initiatief om een praktijk
ondersteuner specifiek voor de jeugd
in Borger-Odoorn in te gaan zetten.

De ChristenUnie vindt dat het nog veel
beter is om preventieve maatregelen
te nemen. De wethouder gaf aan dat
hier ook zeker op ingezet wordt. De
ChristenUnie zal de ontwikkelingen op
dit gebied zeker goed volgen en indien
nodig hier weer aandacht voor vragen.

vanaf 10.00 uur is iedereen welkom
om een kopje koffie te drinken. Er
even uit en dorpsgenoten ontmoeten
voor een praatje en een bakje. Na een
lange tijd veel binnen zitten is dit een
fijne mogelijkheid. We zien u graag
donderdagmorgen.

IJS 0,PR .70
17
€

OPEL CORSA 1.2 GS Line navi/
airco/16”LM /camera/pdc - Juni
2020 - Grijs metallic - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 34.490 km
Nieuwprijs: €24.440,-
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€
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OPEL CORSA 1.2 Automaat GS
Line navi/airco /16”LM/camera
Augustus 2020 - Grijs metallic - Stof
Benzine - Automaat - 39.970 km
Nieuwprijs: €27.640,-

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 .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,-

IJS 0,PR .70
19
€

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,-

DE SHOWROOM
IS WEER OPEN

VAN 09.00 TOT 18.00 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
16
€

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

IJS 0,PR .90
20
€

MAIL:

VERKOOP@AUTOCENTRUMBORGER.NL

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
18
€

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

IJS 9,PR .99
25
€

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

IJS 0,PR .90
31
€

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
16
€

FORD C-MAX 1.0 125pk Titanium
navi/clima/17”LM /PDC/cruise
Oktober 2017 - Zilver metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
67.546 km - Nieuwprijs: €31.220,-

IJS 0,PR .90
19
€

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

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
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 .80
16
€

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 0,PR .90
26
€

OPEL GRANDLAND X 1.2 T
Innovation navi/clima/18”LM /
cruise/camera - September 2020
Rood metallic - Half leder - Benzine
Handgeschakeld - 41.014 km
Nieuwprijs: €40.880,-
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Lezen is een feest op de Daltonschool
in Ees

Lezen is echt geen straf als je op de Daltonschool in Ees zit. Sinds de zomervakantie
is er een hele nieuwe collectie boeken in de school. Deze mooie boeken zijn
uitgezocht door Leesvink. Ook mochten de kinderen hun boekwensen doorgeven.
Afgelopen week op woensdag mochten we dat aan onze Wethouder Trip van
onderwijs laten zien. Hij kwam speciaal naar onze school om de bibliotheek/leeshoek
te openen.
In de bibliotheek staan boeken die aansluiten
bij het niveau van de kinderen, maar wat
minstens zo belangrijk is, het zijn heel
aansprekende titels. Dit alles kunnen de
kinderen zelf uitzoeken in een prachtig
aangeklede leeshoek.

Natuurlijk wordt er ook voorgelezen op
onze school, dit is iets wat dagelijks in de
klassen gebeurt. Maar naast het openen van
onze nieuwe bibliotheek las de wethouder
ook nog het mooie boek "Sara Snufje" voor.
Een boek met een mooie boodschap "als je
doorzet, kun je een heleboel bereiken". En
In de leeshoek zijn heerlijke leesplekken, het
dat is ook wat we met de bibliotheek willen,
is echt een feest om daar te mogen vertoeven. lezen leer je door het te doen en vooral met
Als we een leerling missen, zit hij vaak in
plezier! Bent u nieuwsgierig geworden naar
de leeshoek en er wordt door de kinderen
onze bibliotheek en school, dan kunt u altijd
regelmatig gevraagd of ze mogen lezen.
contact opnemen om een afspraak voor een
rondleiding te maken. Tel: 0599 – 23 58 50.

Twee splinternieuwe fietsen staan klaar
om in gebruik te worden genomen in
Hunebedcity in Borger

Bestuur stratenmakersfestival in
2e Exloërmond doet oproep voor
beeldmateriaal
Vanwege het 25- jarige jubileum van het stratenmakersfestival in 2e Exloërmond wil
het bestuur van het stratenmakersfestival een oproep doen.
Wie heeft er beeldmateriaal en/of
foto’s van de afgelopen 24 jaar van het
stratenmakersfestival? We zouden graag
dan met u in contact komen. Heeft u

beeldmateriaal dan kunt u bellen met een van
de volgende telefoonnummers: tel: 06 – 16
93 39 00 of Tel: 06 - 15 17 35 46.

Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van
Drentse bossen
De provincie Drenthe wil dat de kwaliteit van de bestaande Drentse bossen verbetert
én heeft de ambitie om het bos met 3.700 hectare uit te breiden.

Na een lockdown en de jaarlijkse sluiting is Hunebedcity in Borger weer open. Het
winkeldorp is helemaal in voorjaarssferen gedecoreerd. De lunchroom heeft een
nieuwe menukaart met naast de beroemde zelfgebakken taarten nu ook een groter
aanbod van warme plates. En de speelgrot heeft dankzij deze krant en veel bewoners
uit de omgeving nu weer mooie fietsjes om door het Hunebeddorpje te kunnen rijden.

Het streven is om ruim de helft, zo’n
2.000 hectare te realiseren binnen
de aangewezen natuurgebieden en
natuurontwikkelingsgebieden; de andere
1.700 hectare zal daarbuiten een plek krijgen.

Deze extra inspanningen zijn nodig om de
Drentse bomen en bossen goed door te
geven aan volgende generaties.

Kom dit alles zelf ervaren en laat de kinderen welkom naast de kerk aan het Dorpsplein in
even lekker spelen. U bent allen van harte
Borger.

Poppentheater in de bibliotheken in
Borger-Odoorn

Gemengde zangvereniging Tonegido in
Gasselte hervat repetities

In het kader van De Nationale Voorleesdagen organiseert Bibliotheek Borger-Odoorn
voorstellingen gespeeld door Poppentheater Jinky’s Mikmak voor peuters en kleuter
van 2 t/m 5 jaar. De voorstellingen zijn geïnspireerd op het Prentenboek van het jaar
2022: ‘Maar eerst ving ik een monster’ van Tjibbe Veldkamp & Kees de Boer.

Na twee jaar met veel onderbrekingen hervat De Gemengde Zangvereniging
Bibliotheek Valthermond op dinsdag
Tonegido uit Gasselte haar repetities. We gaan er weer enthousiast tegenaan, zodat we 8 februari van 11.00-12.00 uur (info@
op 18 september een mooi concert ten gehore kunnen brengen in het Witte Kerkje.
bibliotheekvalthermond.nl) Bibliotheek
Borger op zaterdag 12 februari van 11.00De repetities zijn, zoals altijd, op
enthousiast koor, dan bent u van harte
12.00 uur (info@bibliotheekborger.
dinsdagavond van 19.45 tot 22 uur in het
welkom op dinsdagavond. Kom eens, geheel nl) Bibliotheek Odoorn op zaterdag 19
Dorpshuis “de Trefkoel”. Indien er mensen
vrijblijvend, een repetitie bijwonen.
februari van 11.00-12.00 uur (info@
zijn, die ook graag willen zingen in een
bibliotheekodoorn.nl) Bibliotheek Nieuw-

Buinen op woensdag 23 februari van 11.0012.00 uur (info@bibliotheeknieuwbuinen.nl)
Toegang is gratis na aanmelding én
bevestiging via de mail. Vol = vol en
we houden ons aan de geldende corona
maatregelen.
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Familieberichten
kunt u inleveren
tot maandagmiddag
14.00 uur bij de Bruna
in Borger.
De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

De winnaars van de
“Dubbele December Pret
Zegelactie” zijn bekend
Namens alle ondernemers van harte gefeliciteerd en
bedankt voor al jullie aankopen. De prijswinnaars
hebben inmiddels allemaal hun prijs thuis bezorgd
gekregen.
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs

€ 500,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

Lanting
Gerrits
Storm
Lucas
Hulshof
Abrahams
Bokhorst
Bosma
Brink
Brouwer
Bults
Bultstra-Kornelis
De Haan
Doek
Doorn
Drenth
Eberhard
Eisen
Everhardus
Frijlink
Galetzka
Glastra
Grzessitzek
Hgasselaar de Jong
Hulsebos
Jager
Korf
Kornelis-Timmer
Krijgsman
Leering
Luth
Mulder
Mulder
Nijland
Norder
Overtoom
Pals
Post
Saes
Sanders
Schuurman
Schuurman
Seubring
Smith
Teller
van der Weg
van der Werf
Velleman
Warmink
Weerman
Weggemans
Wiegers
Wijbenga
Wolf
Woudstra

Borger
Ees
Nieuw-Buinen
Borger
Borger
Ees
Gasselte
Borger
Ees
Borger
Borger
Westdorp
De Kiel
Ees
Borger
Borger
Borger
Odoorn
Borger
Borger
Borger
Borger
2e Exloermond
Borger
Borger
Ees
Borger
Borger
Borger
Borger
Gasselte
Borger
Drouwen
Borger
Borger
Borger
Nieuw-Buinen
Borger
Borger
Buinen
Bronneger
Borger
Borger
Papenvoort
Borger
Westdorp
Borger
Borger
Borger
Drouwen
Ees
Borger
Borger
Borger
Borger

Veehouders kunnen zich voor de service
aanmelden bij commissieleden
Diederik Sleurink, telefoonnummer
06 – 52 65 07 27 en Gijsbert Six,
telefoonnummer 06 – 24 25 53 03

Drenthe heeft
ondersteunersteam voor
wolvenrasters
Veehouders in de provincie Drenthe die voor het eerst
met flexinetten rasters gaan werken om hun schapen
beter tegen wolven te beschermen, kunnen vanaf
nu hulp krijgen van een ‘ondersteunersteam voor
wolvenrasters’. Het team bestaat uit drie medewerkers
van Abeos die hiervoor een korte training hebben
gehad.
Schapenhouders in de gedeeltes van Drenthe waar regelmatig
wolvenaanvallen op schapen plaatsvinden worstelen met
de vraag hoe ze zich daar het beste op kunnen aanpassen.
Als er geen stalruimte is om de dieren veilig te stellen, blijft
aanpassen van de rasters over.
Maar het overschakelen op hogere rasters met meerdere
draden of een systeem met flexinetten blijkt in de praktijk
niet zo eenvoudig. De grootste hobbel is dat het veel meer
tijd vergt en die is soms domweg niet voorhanden. Daarnaast
is het ook wennen aan ander materiaal en het vergt een
andere werkwijze om het efficiënt neer te zetten. Bovendien
is meer nauwkeurigheid nodig dan anders, omdat er anders
te weinig stroom op het raster staat, of er nog gaatjes
overblijven waar de wolf gebruik van kan maken.
“We zullen meer moeten doen dan subsidie geven voor
rasters. Met deze ondersteuners gaan we veehouders in de
praktijk op hun eigen bedrijf op gang helpen met het werken
met flexinetten”, zegt voorzitter Harry Oosterman van de
wolvencommissie.
Een veehouder die dat wil, kan eerst twee uur hulp krijgen
van een ondersteuner om samen alle kneepjes door te
nemen bij het opzetten van een raster met flexinetten. De
ondersteuner kan nog een tweede keer langskomen voor
praktische hulp en voorlichting. Het is wel de bedoeling dat
de veehouder zelf de flexinetten, paaltjes en schoorpalen
aanschaft. De ondersteuners kunnen daar eventueel bij
helpen.
Oosterman spreekt van een eerste stap. “We hopen
binnenkort een wolvenconsulent aan te stellen. Daarmee
gaan we de voorlichting en allerlei vormen van hulp bij
wolvenpreventie opvoeren.”
Veehouders kunnen zich voor de service aanmelden bij
commissieleden Diederik Sleurink, telefoonnummer
06-52650727 en Gijsbert Six, telefoonnummer 06-24255303.

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

Dag Lammie
Rust Zacht
Roelof, Richard en Anita, André,
Job en Maud
veel sterkte met dit verlies.
Geert en Geertje Johan* en Erik*

Met verdriet hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van

Lammie Oost
Echtgenote van bestuurslid Roelof Oost.
Wij wensen Roelof en de familie veel sterkte toe.
HSV ‘de Brasem’ Borger

PvdA Borger-Odoorn
organiseert doe-activiteit
voor kinderen voor de
voorjaarsvakantie
De PvdA in Borger-Odoorn organiseert een doe-activiteit
voor kinderen in de voorjaarsvakantie. Nadat er een tijd
zoveel niet kon, wil de PvdA juist extra aandacht aan de
kinderen geven. Yannick Olij, Ina Poppen-Ensing en Bas
Scholte Aalbes hebben om tafel gezeten om te kijken hoe
dat op een leuke manier kan. Het drietal heeft daarbij drie
leuke opdrachten (challenges) bedacht die de kinderen
thuis kunnen bestellen.
Wanneer je je aanmeld krijg je een pakket thuis bezorgd met
daarin drie leuke challenges en wat lekkers. Wanneer je de
challenges hebt gedaan kun je hier een foto van maken en
die mailen naar de jury. Op 25 Februari worden er dan drie
winnaars bekend gemaakt. Deze drie winnaars krijgen alle drie
een bol.com bon van 10 euro.
Ben jij onder de 14 jaar, woon je in Borger-Odoorn en wil je
meedoen? Meld je dan voor 11 Februari aan via het emailadres: kinderactiepvda@gmail.com. Vergeet daarbij niet je
adres te vermelden. Meedoen kan zolang de voorraad strekt.
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Ontmoet Roué Verveer in het ATLAS
Theater
Roué Verveer is een
cabaretier die nergens
problemen in ziet, daar
grappen over maakt en zo
elke zaal plat speelt. Je gaat
gegarandeerd met een goed
gevoel naar huis. Niet voor
niets behoort Verveer al
jaren tot de grote jongens in
cabaretland.
‘Zo Goed Als Nieuw’, zijn
negende avondvullende
programma, wordt weer
op-en-top Roué. Niks geen
gekke dingen, gewoon zoals je
hem gewend bent: optimistisch, vrolijk en
hilarisch. Zet je schrap voor een zo goed als
nieuwe portie vlijmscherpe humor, slimme
improvisaties, genadeloze zelfspot en hier en
daar een kritische noot. Alvast warmdraaien?
Beluister dan de eerdere shows van Roué op
Spotify.

Roué Verveer staat met zijn voorstelling ‘Zo
Goed Als Nieuw’ op vrijdag 11 februari om
20.00 uur in de grote zaal van het ATLAS
Theater. Zie voor tickets en meer informatie:
atlastheater.nl

Maandagmiddagkaartclub in
Gasselternijveen gaat weer van start
In MFC de SPIL te Gasselternijveen wordt elke maandagmiddag (met uitzondering
van feestdagen) door een groep vaste leden geklaverjast. Door vergrijzing is het
ledenaantal afgenomen en tijdens de lockdown kon er niet gespeeld worden.

D66 stelt zich aan u voor
De fractie van D66 vindt het belangrijk dat u weet op wie u stemt en waarvoor hij/
zij zich in willen zetten, daarom stellen de kandidaten zich de komende weken aan u
voor. Mocht u geïnteresseerd zijn in ons verkiezingsprogramma kijkt u dan op
www.borgerodoorn.d66.nl of neem contact op John Goeree, lijsttrekker van D66
Borger-Odoorn via john@johnendiane.nl.
Als 6e is aan de beurt uit Odoorn onze
nummer 5, Martin Hoogerkamp uit Odoorn.
Martin is de afgelopen twee raadsperiodes
gemeenteraadslid geweest voor D66 in onze
gemeente. Hij nam inderdaad het ‘sociaal
liberale geluid’ in onze gemeente van Jan Top.
Martin is al jaren woonachtig in Odoorn
en maatschappelijk betrokken. Hij was
jarenlang lid van de medezeggenschapraad
van basisschool De Weiert in Odoorn en
vertegenwoordigde De Weiert ook in de
gemeentelijke medezeggenschapsraad.
Ook was hij een aantal jaren lid van de
WMO-raad in onze gemeente. In zijn rol
als gemeenteraadslid is hij voorzitter van de
werkgeverscommissie van de griffie en lid van
de agendacommissie.
Dankzij de deskundige inzet van Martin is
het initiatief om te komen tot nieuwbouw
van het Esdal in Borger-Odoorn van de
grond gekomen. Ook maakte de door hem
ingediende motie de weg vrij om een start
te maken met de renovatie van het Harm
Kuiper sportpark in Odoorn. In dit artikel
blikt Martin terug en vooruit en vertelt hij
over de wijze waarop hij zijn idealen van D66
vorm geeft in onze gemeente.

Martin kun je jezelf voorstellen, wie ben
je, wat doe je en wat drijft je?
Ik woon samen met mijn gezin in het
Oosterveld in Odoorn en ben opgegroeid in
Exloo, vanaf mijn 11e. Heb een aantal jaren
in Groningen gewoond om 19 jaar geleden
weer neer te strijken in onze gemeente. In het
dagelijkse leven ben werkzaam als adviseur
bedrijfsvoering bij het leerwerkbedrijf Menso
in Emmen, waar ik het erg naar mijn zin heb.
In deze functie draag ik mijn steentje bij om
inwoners mee te laten doen in samenleving,
als het kan middels het realiseren van een
(betaalde) baan. In mijn vrije tijd ben ik
fervent (open) water zwemmer. In de corona
periode had ik mezelf tot doel gesteld iets
(voor mij) uitzonderlijks te doen. Op 6
augustus vorig jaar heb ik solo het IJsselmeer
De provincie helpt inwoners en bedrijven die initiatieven ontwikkelen om het landelijk over gestoken, van Stavoren naar Medemblik,
in 7 uren tijd, bijna 22 kilometer. Een
gebied vitaal te houden en de leefbaarheid vergroten. Dit gebeurt sinds 2015 al op tal
ervaring waar ik veel voldoening uit heb
van plaatsen met de zogeheten LEADER-projecten Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe.
gehaald en met veel plezier op terugblik.
Om ook dit jaar nieuwe projecten te ondersteunen stellen Gedeputeerde Staten per
LEADER-gebied € 650.000,-- subsidie beschikbaar. De helft van dit bedrag komt uit
Wat drijft mij?
het Europese subsidiefonds POP3+, de andere helft legt de provincie zelf op tafel.
Wat mij drijft is een sociale en rechtvaardige
wereld waarin het gezond wonen en werken
LEADER is een Europees subsidie-, kennis- op het Drentse platteland ontstaan, die zelf
en actieprogramma om de leefbaarheid en
ook weer zorgen voor andere ontwikkelingen. is. Een wereld waarin ieder individu zich
economie van het platteland te stimuleren.
“Het is belangrijk voor de lokale economie en maximaal kan ontwikkelen en ontplooien
Het is voor en ván de regio, waarbij
de leefbaarheid om voortdurend te innoveren met oog voor de mensen die (tijdelijk)
achterblijven. Een goed sociaal vangnet is
bewoners, ondernemers en overheden samen en onderscheiden.
hierbij essentieel. Voor mijn inzet als raadslid
werken aan vernieuwende ideeën.
De ideeën zijn er vaak al, maar het ontbreekt, van de gemeente Borger-Odoorn betekent
Met Drentse LEADER-subsidie zijn eerder
door alle dagelijkse drukte, vooral aan tijd om dit luisteren naar inwoners, me inzetten voor
inwoners en organisaties die hier om vragen
bijvoorbeeld door Drenthe Hikes in Ruinen, het verder concreet uit te werken. Daarvoor
en het nodig hebben.
Westerbork en Dwingeloo beleefroutes
is LEADER dan ook bedoeld: hiermee kun
Op maandag 7 februari gaat de club weer
van start. Ook kunnen er nieuwe leden bij.
Er wordt geklaverjast van 13.00 tot 17.00
uur. Voor een minimale inleg krijgt u 2
consumpties en maakt u kans op een aantal
kleine prijsjes.

Het is een gezellige club met leden uit
Gasselternijveen en omliggende dorpen,
van Borger, Stadskanaal tot Gieten. Kom
gerust een middag meedoen, u bent van harte
welkom. Voor inlichtingen: Hans Roossien,
0599-512649 of 06-85042901.

Voorbeelden zijn een dorpsmoestuin in Gasselternijveen,
een beachvolleybalveld en tafeltennistafel bij het dorpshuis
in 2e Exloërmond en een free run baan in Exloo

Provincie ondersteunt initiatieven voor
leefbaar platteland

gemaakt, waarbij je met filmpjes op je
telefoon of VR-bril informatie krijgt over
de omgeving, de mensen en de verhalen van
Drenthe.

je als inwoner of ondernemer net dat extra
stapje zetten om die ontwikkeling goed in
gang te zetten. En daarmee blijft Drenthe
aantrekkelijk voor inwoners en toeristen.”

In Odoorn gaat bakker Joost zijn zaak
ombouwen tot een belevenisbakkerij,
waar je de dagelijkse bakkersactiviteiten
kunt volgen en zelf aan mee kunt doen.
En aspergeboerderij Sandur gaat straks
kookworkshops geven met groenten uit eigen
tuin. Met het project ‘Dorp in beweging’
wil de BOKD (Brede Overleggroep Kleine
Dorpen) het bewegen en de gezondheid
stimuleren.

Aanvragen nieuwe projecten
Voor LEADER-Zuidoost-Drenthe kunnen
aanvragen voor nieuwe projecten dit jaar
ingediend worden tussen 9 mei (9.00 uur) tot
en met 12 september (17.00 uur).
Voor LEADER Zuidwest-Drenthe kunnen
aanvragen voor nieuwe projecten ingediend
worden van 14 februari (9.00 uur) tot en met
21 maart (17.00 uur) én van 9 mei (9.00 uur)
tot en met 24 oktober (17.00 uur).

Zo komen er onder meer beweegtoestellen
in Dalen, een dorpsmoestuin in
Gasselternijveen, een beachvolleybalveld
en tafeltennistafel bij het dorpshuis in 2e
Exloërmond en een free run baan in Exloo.

Meer informatie
Meer informatie over LEADER, projecten
en de criteria voor het aanvragen van een
subsidie staat op www.leaderzuidoostdrenthe.
nl en www.provincie.drenthe.nl/
leaderzuidwest

Gedeputeerde Henk Jumelet ziet dat er met
LEADER veel mooie en nieuwe activiteiten
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Wat zijn in je persoonlijke drijfveren in
het (dagelijks) leven?
Ik zet me in voor een gezonde, sociale
en veilige leefomgeving. Goed onderwijs,
gezonde leefstijl, sport en bewegen en een
schone omgeving zijn hierbij essentieel. Deze
punten heb ik in deze raadsperiode gekozen
tot speerpunten van mijn politieke inzet.
Ik maak mij zorgen over het feit dat er zo
slecht naar elkaar wordt geluisterd en de
verharding van onze samenleving. Helaas
speelt dit in onze gemeente ook. Ook maak
ik me zorgen over de vervuiling van onze
samenleving en de achteruitgang van onze
biodiversiteit.
Wat is je mooiste plek in de gemeente
Borger-Odoorn?
Borger-Odoorn is een prachtige gemeente en
er zijn veel mooie plekken. Als regelmatig
hardloper en fietser ken ik onze gemeente
goed. Twee plekken die er wat mij betreft
uitspringen zijn het schapenpark in de

boswachterij Odoorn en het Molenveld in
Exloo. Elk jaargetijde is het er mooi en mag
er graag mijn rondjes rennen of fietsen.
Waarom heb je je beschikbaar gesteld
voor de lijst van D66?
De afgelopen periode heb ik me maximaal
ingezet voor onderwijs, sport en bewegen.
Een nieuw Esdal en de renovatie van het
sportpark Harm Kuiper stonden op de lijst
van D66 om te realiseren. Verder vind Ik
het belangrijk dat er in de gemeenteraad
een krachtig sociaal en liberaal geluid wordt
gehoord en dat er naar inwoners wordt
geluisterd en initiatieven uit de samenleving
worden opgepakt. D66 is daarvoor de
juiste partij. Ik ben er van overtuigd dat we
met de huidige lijst wederom een perfecte
vertegenwoordiging in de gemeenteraad
zullen krijgen om dat geluid te laten horen en
verder te werken aan onze idealen.
Wat vind je de belangrijkste bijdrage van
D66 in de huidige bestuursperiode?
De belangrijkste bijdrage van de huidige
bestuursperiode is de voorgenomen
nieuwbouw van het Esdal college Borger.
Goed en bereikbaar onderwijs is essentieel
voor onze jeugd. Hier heeft de fractie van
D66 de afgelopen periode maximale inzet op
gepleegd; met resultaat. Volgend jaar gaat ‘de
schop’ de grond in.
In dit thema heb ik de afgelopen jaren heel
veel tijd en energie gestoken. Veelal is dit
het ‘stille’ werk achter de schermen van de
politiek. Ik heb mooie en goede gesprekken
gevoerd met onderwijsdeskundigen,
financiële mensen en bestuurders. Dit
heeft (mede) geleid tot het besluit in de
gemeenteraad tot nieuwbouw. Hiermee blijft
het voortgezet onderwijs voor de komende
generaties geborgd voor onze gemeente. Op
dit resultaat ben ik oprecht trots.
Als inwoner van Odoorn, gecombineerd met
mijn rol als raadslid heb ik me hard gemaakt
voor de nieuwbouw en renovatie van het
Harm Kuipersportpark in Odoorn. Dankzij
de motie die ik indiende namens D66 kon
de besluitvorming definitief worden gemaakt
voor het realiseren van het nieuwe sportpark.
Er komt een heel mooi sportpark in Odoorn,
niet alleen voor de voetballers maar ook voor
tennis, peddel en andere breedte sporten.
Odoorn en omgeving kan vooruit met de
sport de komende jaren, hoe mooi is dat!
Wat zou je graag willen bereiken in de
gemeente politiek de komende 4 jaren?
Het werk is nooit af. Binnen de gestelde
financiële kaders zou ik graag mijn bijdrage
leveren aan de realisatie van een gezond
binnen- en buitensport klimaat in onze
gemeente. Renovatie van de sporthallen in
Valthe, Nieuw-Buinen en Odoorn zijn hierbij
essentieel. Ook wil ik graag mijn bijdrage
leveren aan de verdere verbetering van het
onderwijs en de huisvesting hiervan. Verder
wil ik me graag blijven inzetten voor een
gezonde leefomgeving in onze gemeente.
Thema’s als verkeersveiligheid bijvoorbeeld
in Klijndijk en Exloo, maar ook in andere
dorpen is een belangrijk issue. Ik wil graag
een veilige gemeente waar onze kinderen op
een gezonde manier kunnen opgroeien en
waar het voor eenieder goed wonen is.
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In- en verkoop, onderhoud en reparatie van uw caravan, vouwwagen of camper

Zikken Caravans in 2e Exloërmond gaat met derde
generatie de toekomst in

worden er steeds weer andere en nieuwe
technieken toegepast. Het repareren van
een caravan is iets waar behoorlijk wat
werk bij komt kijken maar wat je gerust
aan Emiel kunt overlaten. Hij heeft zijn
opleiding tot caravantechnicus gevolgd
bij Innovam in Nieuwegein en daarnaast
is hij BOVAG Keurmeester voor
caravans en campers”. Aan ervaring in
de caravan en camper wereld ontbreekt
het Emiel Zikken niet. Hij heeft meer
dan tien jaar gewerkt bij één van de
grootste caravanbedrijven in NoordNederland en daarnaast is een vakantie
zonder caravan voor hem ondenkbaar.
In de ruim dertig jaar dat Zikken
Caravans bestaat is het niet meer uit
de regio weg te denken. “Onze klanten
komen uit alle delen van het land.
Als bedrijf zijn wij laagdrempelig en
voor veel bezitters van een caravan of
camper een betrouwbare partner waar
de koffie altijd klaar staat”.

BINGO

De gezellige BINGO start weer!
Zondag 13 februari 2022. Aanvang 13.30 uur
Dorpshuis de Viersprong te Buinerveen.
In verband met de geldende maatregelen graag vooraf
aanmelden. Dit kan via:
06 - 20 08 76 14 - Geertruida Pathuis
06 - 27 22 76 17 - Ina Pathuis,
of 0599 - 21 28 13 - Dorpshuis.

Mooie prijzen te winnen!
P.S. De bingo van 5 februari vervalt.

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

Doneer automatisch
aan de voedselbank in
Borger-Odoorn

Bert Zikken (l) ziet met de komst van Emiel bij Zikken Caravans de toekomst met
vertrouwen tegemoet

Zikken Caravans is niet alleen
gespecialiseerd in het BOVAGonderhoud en reparatie van uw caravan
of camper maar bemiddelt ook bij de
aankoop en verkoop hiervan. Daarnaast
is Zikken Caravans het adres voor het
in- of opbouwen van uw accessoires
zoals diverse merken movers, luifels,
airco’s, schotels, zonnepanelen e.d.

Over een eventuele bedrijfsopvolging hoeven ze zich bij het familiebedrijf
Zikken Caravans, in 2e Exloërmond geen zorgen te maken. Begin dit jaar is
Emiel Zikken namelijk bij het bedrijf in dienst getreden. De 27-jarige Emiel
is de zoon van eigenaar Bert Zikken en hiermee, na zijn opa en vader, de
Als u zich tijdens uw komende vakantie
derde generatie die in het bedrijf stapt.
100% wilt ontspannen dan heeft u
daar, als u uw caravan goed heeft
Caravans en campers zijn Emiel niet
waar het vandaag de dag nog altijd is
onderhouden, op de camping geen
vreemd, hij is er net als zijn vader mee
gevestigd. De nieuwe locatie legde het
zorgen over. Het advies van Bert en
opgegroeid en kent daardoor alle ins
bedrijf beslist geen windeieren want
Emiel is daarom dan ook om elke twee
en outs van het bedrijf. Het was de
een jaar later besloot ook Bert om bij
jaar een BOVAG Onderhoudsbeurt
vader van Bert, Frederik Zikken, die in
zijn vader in de zaak te stappen. In 1995 te doen, zodat u zeker weet dat uw
1985 bij zijn woning, naast zijn werk
overleed de grondlegger van Zikken
caravan, vouwwagen of camper in
als timmerman, begon met de in- en
Caravans waarna Bert het bedrijf samen goede conditie blijft.
verkoop van caravans en campers. In
met zijn moeder voortzette.
1989 ging hij officieel verder als Zikken
Zikken Caravans is BOVAG
Caravans en deed hij naast de in- en
Bert Zikken is blij dat zijn zoon de stap gecertificeerd door de RDW erkend en
verkoop van caravans en campers ook
heeft gezet om in het bedrijf te gaan
kunt u vinden aan Zuiderdiep 203 in
de reparatie hiervan. In 1993 verhuisde werken maar aan stoppen denkt hij zelf 2e Exloërmond maar bellen kan ook op
het bedrijf naar de hoek Drentse
nog niet: “De caravantechniek wordt
nummer: 0599 – 67 23 69.
Mondenweg/Zuiderdiep in het dorp
steeds complexer en ingewikkelder, ook (Week in Week uit/Martin Zaagman)

Borger-Odoorn klaar? Bakken maar!

Ga jij met Ruud aan de slag op zaterdag 5 februari?
Heel Borger-Odoorn Bakt

‘Samen maken we de samenleving. En verbinding zoeken is daarbij
belangrijk. Eten maken en delen verbindt, vooral als het een
heerlijke taart of cake is’’ vertelt Ruud Boven. Ruud werkt in de
zorg en zet zich volop in voor de samenleving. Elke inwoner telt.
Dat bracht hem op de actie Heel Borger Odoorn bakt.

Extra aandacht
Hij vraagt de hobby-bakkers in BorgerOdoorn op om op zaterdag 5 februari
een lekkere cake of een ander baksel
Een kom lekkere soep eten en er een weggeven aan
te maken. Deze heerlijke baksels halen
iemand in jouw woonplaats die daar geen geld voor
we 5 februari op bij de bakkers thuis
heeft. Dat kan nu met Soupalicious. Met elke kom soep
en bezorgen het bij diegene die wel wat
die je koopt bij de Albert Heijn in Borger, doneer je nu
automatisch ook een kom aan de voedselbank in Borger- extra aandacht kan gebruiken. Dit kan
een mantelzorger zijn die zorgt voor
Odoorn.
een ziek familielid, vriend of buur, een
eenzame senior, een hardwerkende
Albert Heijn verkoopt nu drie soepen van Soupalicious dus
zorgverlener, die vrijwilliger die altijd
het steunen van de voedselbank was nog nooit zo makkelijk.
voor iedereen klaarstaat of die jongere
Daarnaast ga je ook voedselverspilling tegen. Alle soepen
die in het coronajaar veel leuke dingen
voor de voedselbank worden voor 100 procent gemaakt met
moest missen. Ruud: ‘ Samen zetten we
goede restgroenten uit de snijderij van Albert Heijn. Deze
deze mensen in het zonnetje. Zo maken
groenten zouden anders worden weggegooid.
we samen het verschil.’
Soupalicious-directeur Milco Aarts is blij met de
Zin om aan de slag te gaan?
samenwerking met de grootgrutter en de voedselbank.
Laat het Ruud weten en we leggen de
verbinding! Stuur uiterlijk donderdag 3
‘Doordat we in de supermarkt liggen kan iedereen een
februari jouw aanmelding of tip naar
plaatsgenoot helpen: we verwachten dat dit minimaal 160
heelborgerodoornbakt@gmail.com.
kommen soep per jaar gaat opleveren voor de BorgerOdoorn voedselbank. En helpen is makkelijk, want de soepen Zet in jouw bericht jouw naam, adres
en eventueel een suggestie waar jouw
zijn heerlijk. Goed doen smaakte nog nooit zo lekker!’

baksel bezorgt mag worden.
Vervolgens ga je aan de slag en
bak je volgens jouw allerbeste
recept. Ruud bakt zelf een
lekkere Poffert volgens oma’s
recept.
Het bezorgteam van CDA
Borger-Odoorn 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.
#weekvandeinwoner
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Rob Hulshof en Dominique Bakker
nieuwe eigenaren camperpark
Nuuverstee in Borger
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Borger-Odoorn gaat aan de slag met
energiearmoede
In de raadsvergadering van 27 januari werd op initiatief van Leefbaar Borger-Odoorn
een motie aangenomen waarin het College werd opgeroepen aan de slag te gaan met
het signaleren, voorkomen en waar mogelijk oplossen van energie-armoede.
De motie werd mede ingediend door Groen
Links, PvdA, D66, CDA, Christen Unie en
Gemeentebelangen. Na bespreken van de
motie en een kleine aanpassing kon ook de
VVD zich vinden in deze oproep aan het
College. De motie werd dan ook unaniem en
dus door de gehele raad aangenomen. Daar
was fractievoorzitter van Leefbaar BorgerOdoorn, Annemiek de Groot, dan ook erg
blij mee.

Wat ooit klein begon is enkele jaren geleden uitgegroeid tot een groot camperpark
aan de rand van Borger: camperpark Nuuverstee met plaats voor 35 campers is
wijd en zijd bekend en door de Borgerders Wim en Roelie Hulshof gestart. Bijna
anderhalf decennium later zijn ze ermee gestopt. Niet omdat ze het niet meer
leuk vinden om te doen, maar omdat ze het ‘goed vinden’. Het bedrijf is wél in de
familie gebleven; zoon Rob en zijn partner Dominique Bakker uit Borger namen het
camperpark op 1 januari jl. over.
Wim en Roelie Hulshof vinden het mooi dat
het bedrijf in de familie blijft en kijken op
een prachtige periode terug. “We hebben het
altijd erg graag gedaan, maar het werd tijd dat
een ander het zou overnemen. En dan is het
mooi dat onze zoon Rob en Dominique het
hebben overgenomen. We zullen trouwens
niet achter de schermen verdwijnen hoor,
want we gaan hen de eerste tijd inwerken.”
De nieuwe eigenaren vinden dat wel prettig
om zo de fijne kneepjes van het runnen

Het college, bij monde van wethouder
Buitelaar, gaf aan de motie te gaan uitvoeren.
De resultaten zullen voor juni 2022, bij de
behandeling van de kadernota 2023, aan
de raad worden teruggekoppeld. Dit is een
belangrijk moment omdat dan de financiële
middelen die voor dit proces nodig zijn in de
begroting voor het jaar 2023 kunnen worden
opgenomen.

Het bestrijden van energiearmoede is voor
Leefbaar Borger-Odoorn een belangrijk
speerpunt voor de komende jaren. Nu de
energieprijzen fors zijn gestegen zijn deze
kosten, vooral voor huishoudens met een
relatief laag inkomen, vrijwel niet meer te
betalen. Ze kiezen er dan voor om minder
van een camperpark te leren. “We liepen
of geen gas en elektriciteit te gebruiken.
natuurlijk wel eens mee, want waren hier vaak Vaak ook wonen deze huishoudens in slecht
genoeg, maar nu moeten we het zelf doen
geïsoleerde woningen die gehuurd worden.
en daar hebben we heel veel zin in. Gelukkig Hierdoor ontstaan negatieve effecten voor
krijgen we nog wat hulp.” Wim en Roelie
de gezondheid. Omdat de transitie van
hebben straks alle tijd om zelf met de camper energie een belangrijke doelstelling is van
op pad te gaan. Ze hebben echter nog geen
het huidige kabinet hebben de gemeente
idee waar naartoe en hoelang. “We waren hier en de gezamenlijke woningstichtingen een
altijd en het is dus lang geleden dat we op
belangrijke taak gekregen.
vakantie gingen. Dat zal even wennen zijn,
haha.” (Week in Week uit / Gerry Grave)

Leefbaar Borger-Odoorn ziet dat in
onze gemeente de energiearmoede sterk
geconcentreerd is in het ‘veengebied’. Er is
sprake van energiearmoede bij 12,4% van de
huishoudens in Nieuw-Buinen en bij 12,6%
in Valthermond. Dus 1 op de 8 huishoudens
hebben te maken met energiearmoede. Ter
illustratie; in Borger is dit 5,03% en Exloo
5,55%. Dus 1 op de 19 huishoudens.
In het gebied waar op industriële manier
energie wordt opgewekt zitten dus 1 op de 8
huishoudens in de kou, aldus Annemiek de
Groot. Wel de lasten maar niet de lusten. Zij
spreekt zelfs van een groot ‘sociaal onrecht’
en heeft plannen in voorbereiding om de
gemeente te bewegen tot het instellen van een
gemeentelijk isolatiefonds. Hiervan bestaan
landelijk al meerdere goede voorbeelden. Het
verbruik van met name gas daalt hierdoor
aanzienlijk.
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Gasselternijveen in slotfase naar winst tegen
Nieuw-Buinen

Clubnieuws
Gasselternijveen
Zaterdag 5 februari 2022
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM
SJO ZVC ‘14 JO8-1
SJO ZVC’14 JO17-1
SJO ZVC ‘14 JO12-2
SJO ZVC ‘14 VR1
Roswinkel Sp. MO10-1
SJS JO7-1
SJO BBC JO7-1
SJO ZVC ‘14 JO7-1
SJS JO9-2
BATO JO12-1JM
BATO JO9-1
Gorecht JO17-3
Ter Apel ‘96 FC JO15-1
ST Rolder Boys JO14-1
SJO ZVC ‘14 JO9-3
SJO ZVC ‘14 JO10-3
Drenthina JO10-2

SJS JO13-1JM
Gieten JO8-1
Musselkanaal JO17-1
Haren JO12-1
VKW VR1
SJO ZVC ‘14 JO10-2
SJO ZVC ‘14 JO7-1
SJO ZVC ‘14 JO7-1
VV Sleen JO7-1
SJO ZVC ‘14 JO9-2
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM
SJO ZVC ‘14 JO17-2
SJO ZVC ‘14 JO15-1
SJO ZVC ‘14 JO14-1JM
HOC JO9-1
Annen JO10-2JM
SJO ZVC ‘14 JO10-1

09:00
11:00
09:00
11:00
14:00
10:00
10:00
10:10
10:20
11:00
09:00
10:30
10:30
10:45
09:00
09:00
10:30
10:30

Zondag 6 februari 2022
Buinerveen 3
Gasselternyveen 4
Gasselternyveen 1

Gasselternyveen 3
Kwiek 6
EHS’85 1

10:00
10:00
14:00

vv Buinerveen
Zaterdag 5 Februari		
WVV JO 15-3
BBC JO 15-1		
BBC JO 12-1
Musselkanaal JO 12-2
Ter Apel’96 JO 10-2
BBC JO 10-1		
BBC JO 09-1
Sc Erica JO 09-1
BBC JO 07-1
Sleen JO 07-1		
		
Zondag 6 Februari		
Buinerveen 1
GKC 1		
Buinen 2
Buinerveen 2		
Buinerveen 3
Gasselternijveen 3

10.00 uur
11.00 uur
10.15 uur
09.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Gieten
Vrijdag 4 februari
20:30 VV Gieten Futsal

Sporting Emmen 1

Zaterdag 5 februari
09:00 Gieten JO8-2
09:00 Gieten JO9-1
09:00 Gieten/Eext JO15-3
09:00 Sweel JO7-1
09:00 Pekelder JO12-1JM
09:00 Ter Apel ‘96 JO13-1
09:20 Gieten JO7-1
10:15 Actief JO10-5JM
10:15 LTC MO15-1
10:30 Gieten JO11-1
10:30 Gieten/Eext JO13-1
10:30 Veendam 1894 JO15-2
11:00 ZVC ‘14 JO8-1
12:00 ACV JO12-3
12:30 Gieten/Eext JO19-2
12:30 Gieten/Eext JO17-1JM
13:00 Heiligerlee JO15-1JM
14:30 Gieten/Eext JO19-1

LTC JO8-3
Gomos JO9-1
DVC’59 JO15-1
Gieten JO7-1
Gieten/Eext JO12-2
Gieten/Eext JO13-2
VKW JO7-1
Gieten JO10-1
Gieten/Eext MO15-1
CEC JO11-2JM
LTC JO13-1
Gieten/Eext JO15-1
Gieten JO8-1
Gieten/Eext JO12-1
Meerdijk JO19-2
TLC JO17-1
Gieten/Eext JO15-2
Annen JO19-1

Zondag 6 februari
11:00 Gieten 2
10:00 Gieten 7
10:00 Gieten 6
10:00 Gieten 4
10:00 Eext 3
14:00 Weerdinge 1

Geel Wit Ameland 2
Yde de Punt 2
Stadskanaal 6
Rolder Boys 4
Gieten 5
VV Gieten
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HOC
Zaterdag 5 februari
9.00
HOC JO10-1
CEC JO10-1
9.00
SJO ZVC’14 JO9-3
HOC JO9-1
9.00
SJO Fc Coevorden JO13
St HOC/ V,boys JO13-1
9.30
HOC JO11-1
Pekelder Boys JO11-1
10.15 SJO Fc Coevorden JO12
HOC JO12-1JM
10.30 SJO Coendersborg JO17-1 HOC JO17-1
10.30 St HOC/ V. Boys JO15-1 Fc Klazienaveen MO15-1
11.00 Drenthina JO8-1
HOC JO8-1
12.30 Stadskanaal JO11-2
HOC JO11-2
14.00 HOC JO17-2
vv Sleen JO17-1
14.30 St HOC/ Valthermond Vr3 Noordscheschut Vr2
14.30 St HOC/ Valthermond Vr2 DVC’59 Vr 1
			
Zondag 19 december
10.00 St HOC/ Valtherboys 5
vv Sweel 3
10.00 St HOC/ Valtherboys 6
Dalen 4
10.00 Raptim 7
St HOC/ Valtherboys 7
10.30 Wijster 2
st HOC/ Valtherboys 4
14.00 CEC 1
HOC 1

Tijdens de wedstrijd was het niet
te zien: een vierde- tegen een
tweedeklasser. Sterker nog: de
vierdeklasser won. Gasselternijveen
speelde afgelopen zondag op eigen
veld een oefenwedstrijd tegen NieuwBuinen en besliste het duel in de
absolute slotfase. Voormalig NieuwBuinen-speler Brandon Meems
schoot vanaf de strafschopstip raak.
Daarna leek de wedstrijd uit de hand
te lopen. Pascal Felix van de gasten
liep tegen een rode kaart aan en
even later vond elke speler van de
Buunders dat zij een strafschop zouden moeten krijgen omdat ze van mening waren dat er sprake van hands was in
het Nieveenster strafschopgebied. Het bleef evenwel bij 1-0.
Eigenlijk was de wedstrijd lange tijd in evenwicht, maar leek
Gasselternijveen uiteindelijk de meeste aanspraak op de winst
te maken. In de tweede helft hadden de rood-witten het
betere van het spel, maar konden ze lange tijd niet scoren.
Nieuw-Buinen speelde onrustig, onzorgvuldig en kon geen
stempel op de wedstrijd drukken. Tot aan de rust ging dat
volgens assistent-trainer René Alberts van de bezoekende
ploeg echter nog wel goed. Gasselternijveen-trainer Robert
Oosting is tevreden over zowel het resultaat als de uitvoering.

Opstelling Gasselternijveen: Koops; Kuiper, Oosting, Siem
Salomons en Meems; Hatzmann (46. Tristan Salomons),
Maarten Hommes (65. Joep Salomons) en Meertens (65.
Thijmen Hommes); Saman, Koomans en Sihasale (46.
Poppinga). Opstelling Nieuw-Buinen: Waarsing; Marc
Schipper, Koerts (20. Felix), Bults en Rick Kunst; Bos,
Alberts en Dennis Kunst; Mike Schipper, Engelkes (46.
Veeninga) en Milan Schipper (46. Poppema).
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Valthermond begint uitstekend aan het
voetbaljaar 2022
Officieel is het nog winterstop, maar door de versoepelingen is het weer toegestaan om voetbalwedstrijden te
spelen. Omdat titelkandidaat in Zondag 2L, Valthermond, er alles aan wil doen in haar doel te slagen de eerste
klasse te bereiken is een oefenprogramma opgesteld dat met het treffen tegen een hoogvlieger in de eerste klasse,
WVV, begon. Op donderdagavond 27 januari jl. wonnen
de Mondkers er met 3-0. Afgelopen zondag volgde
wederom een erg goed resultaat toen op eigen veld met
2-0 van de koploper in die klasse, VKW, werd gewonnen.
Het werd 2-0.
05-02-2022

Nieuw-Buinen
09.00 uur Nieuw Buinen MO8-1
09.30 uur Nieuw Buinen JO9-1
10.00 uur Nieuw Buinen JO13-1
10.45 uur Nieuw Buinen JO11-1
12.30 uur Nieuw Buinen JO15-1
18.30 uur Nieuw Buinen 1

Annen JO8-2 J/M
Muntendam JO9-1
EHS’85 JO13-1J/M
Borger JO11-1
Bellingwolde JO15-1J/M
SC Erica 1

09.00 uur SC Scheemda JO10-1
10.45 uur HZVV MO19-1
11.00 uur Noordster JO17-1
11.00 uur Sweel MO17-1
11.00 uur Asser Boys MO13-2
11.30 uur Gomos MO15-1
12.30 uur Annen MO17-1
13.30 uur FC Zuidlaren JO12-4

Nieuw Buinen JO10-1
Nieuw Buinen MO19-1
Nieuw Buinen JO17-1
Nieuw Buinen MO17-1
Nieuw Buinen MO13-1
Nieuw Buinen MO15-1
Nieuw Buinen MO17-2
Nieuw Buinen JO12-1

sv Borger
Zaterdag 5 februari 2022		
09:00 Borger JO13-1
Meerdijk JO13-2
09:00 Borger JO13-3JM
Raptim JO13-3JM
09:00 Borger JO11-2
Noordster JO11-1
09:00 Borger JO9-2
SJO NWVV/Titan JO9-1JM
11:15 Borger JO13-2
Roden JO13-3JM
11:15 Borger JO9-1
Stanfries JO9-1
11:30 Borger JO15-2
Ter Apel ‘96 FC JO15-2
14:30 Borger 1
Tiendeveen 1
14:30 Borger 3
Ter Apel ‘96 FC 2
08:30 LEO (Loon) JO8-1
Borger JO8-1
09:00 Musselkanaal JO11-2
Borger JO11-3JM
10:30 SJO OFW JO17-1
Borger JO17-2
10:30 Meerdijk JO15-2
Borger JO15-1
10:30 Nieuw Buinen JO11-1
Borger JO11-1
14:30 Noordscheschut 3
Borger 2
14:30 Erica SC JO19-1
Borger JO19-1
Zondag 6 februari 2022		
10:00 Borger 2 zo.
Buinen 3

De Treffer ‘16
Woensdag 2 februari 2022 				
19:00 Nieuw Buinen MO17-2 De Treffer ‘16 MO17-1
Zaterdag 5 februari 2022 				
09:00 Meerdijk JO11-2
De Treffer ‘16 JO11-1JM
09:00 Onstwedder Boys JO9-1 De Treffer ‘16 JO9-1JM
09:00 De Treffer ‘16 JO8-1JM Musselkanaal JO8-1JM
11:00 De Treffer ‘16 MO17-1 Ter Apel ‘96 FC MO17-1
11:30 Haren JO17-1
De Treffer ‘16 JO17-1
Zondag 6 februari 2022 				
10:00 De Treffer ‘16 2
Roswinkel Sp. 2
14:00 GKC 1
De Treffer ‘16 1

Op de ontmoeting kwamen een man of 75 af. Ze zagen dat
invaller Yordi van der Laan doelman Martijn Mulder van de
Westerborkers halverwege de eerste helft verschalkte. Van
der Laan verving even ervoor Jordy Weggemans die met een
blessure naar de kant ging. Na rust verdubbelde Jens Bulle de
voorsprong van de blauw-witten. En dus was trainer Kenny
Koning van Valthermond zeer tevreden. Het gold ook voor
Yordi van der Laan. “Ik denk dat wij verder zijn dan VKW.
Mooi resultaat zo.”
Opstelling Valthermond: Sahetapy; Bakker (46. Dion van
der Laan), Wilts, De Graaf (46. De Vries) en Van den Berg
(46. Schlimback); Braakman, Bulle en Kremer; Jorn Drayer,
Milan Drayer en Weggemans (17. Yordi van der Laan).
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Boas, Thijs, Hedwig, Myrthe en Anne

Jongerenraad Aa en Hunze nog op zoek
naar jongeren tussen de 14 en de 23
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In Gasselternijveen is grond beschikbaar voor Tiny Houses

Gemeentebelangen Aa en Hunze bekijkt
Tiny Houses over de gemeentegrens

Bij het lezen van de titel denk je misschien, hebben we die? Het antwoord daarop is
bijna. Mijn naam is Anne van der Horst en ik ben 1 van de jongeren die samen met
Jongerenwerk Impuls een jongerenraad aan het opzetten is voor de gemeente Aa en
Hunze.
Het initiatiefvoorstel ligt bij de raad en we
hebben een groepje van 5 jongeren die actief
helpen met de installatie maar we zijn nog
niet compleet. We zijn nog op zoek naar
jongeren tussen de 14 en de 23 die iets willen
veranderen in Aa en Hunze. Het zou daarbij
mooi zijn om jongeren uit verschillende
dorpen te krijgen om te zorgen voor een
goede afspiegeling van de gemeente. Op deze
manier geven we de jongeren weer een stem.
Als jongerenraad geven we de gemeenteraad
advies over onderwerpen die voor ons
belangrijk zijn. Wij zullen dus over
verschillende onderwerpen in gesprek gaan
en een uiteindelijk advies maken van onze
bevindingen en mening. De raad kan deze
dan meenemen in hun uiteindelijke besluit.

Het gaat om onderwerpen die voor ons nu
en voor onze toekomst belangrijk zijn. Je
kan hierbij denken aan: wonen, milieu en
bijvoorbeeld activiteiten en voorzieningen
in onze gemeente. Verder gaan we bezig
met projecten in de gemeente, wat we
precies gaan doen en hoe we deze projecten
gaan vormgeven wordt duidelijk nadat
we geïnstalleerd zijn. Heb je dingen in de
gemeente die je graag anders zou zien, heb
je ideeën voor vernieuwing of wil je graag
meepraten in de politiek en ervaren hoe het
eraan toegaat in de gemeenteraad, dan is dit je
kans om daar iets mee te doen.
Lijkt het je leuk om mee te doen of heb je
nog vragen? Stuur een mail naar:
w.hilberts@impulsaaenhunze.nl

U kunt uw stem per mail uitbrengen tot 10 februari
a.s. bij: arling1@ziggo.nl

PvdA Afdeling Borger-Odoorn - Verkiezing
Vrijwilliger 2021
De jury, bestaande uit Peter Zwiers, Yannick Olij en Ina Poppen hebben uit de vele
kandidaten 3 genomineerden gekozen. De inwoners van de gemeente Borger-Odoorn
en daar buiten kunnen tot 10 februari a.s. de meest gewaardeerde vrijwilliger van 2021
kiezen. Op zaterdag 12 februari a.s. worden de winnaar en de andere genomineerden
in het zonnetje gezet. De PvdA Borger-Odoorn dankt de bewoners die kandidaten
ingezonden hebben. Hopelijk kunnen de vrijwilligers in 2022 weer volop aan de slag
voor jong en oud in onze gemeente. In willekeurige volgorde heeft de jury gekozen
voor:
Eefje Warrink en Annemieke de Waal
Malefijt uit Valthe
Beide vrouwen zijn vanaf de oprichting in
april 2019 van Het Praothuus in Valthe de
“aanjagers”. Vanuit het dorp hebben zij een
aantal vrijwilligers om zich heen kunnen
verbinden die met elkaar eens in de 14 dagen
het Praothuus runnen. Bewoners kunnen
op een morgen genieten van koffie met….
gezelligheid, een praatje, een lezing over een
leuk onderwerp, ontspanning, creativiteit
of spel. De verbinding met bewoners in het
dorp is belangrijk; ondanks de coronatijd leeft
het. Vaak hoor je de vraag “wanneer kunnen
we weer.” Gewaardeerd werd het kerststukje
dat de deelnemers aan het Praothuus in
december ontvingen. Eefje en Annemarie
regelen het contact met het Dorpshuis, de
vrijwilligers, en het programma.
Harold Enting uit Exloo
Harold is voorzitter van het bestuur van
HOC. Hij is al jarenlang betrokken bij
deze vereniging en steekt nu veel tijd in de
fusie tussen de verenigingen en de nieuwe

accommodatie in Odoorn. Harold is een
positieve en betrokken man.
Arie den Boer uit Borger
Arie is de drijvende kracht achter de
Hunebedloop en de Oek jeugdloop die
jaarlijks rond 5 mei in en om Borger wordt
gehouden. Voor 2022 is de vergunning
inmiddels weer aangevraagd; ondanks te
coronatijd gaat de voorbereiding gewoon
door. De Hunebedloop en de Oek
jeugdloop zijn een recreatief, sportief
hardloopfestijn; goed voor geestelijke en
lichamelijke gezondheid. Arie zorgt met
andere vrijwilligers voor sponsoring, catering,
promotie van het Hunebedcentrum.
U kunt uw stem per mail uitbrengen tot 10
februari a.s. bij: arling1@ziggo.nl
Op zaterdag 12 februari wordt de winnaar
gehuldigd met een oorkonde, een dinerbon t.w.v. 60,00 euro. Ook de andere
genomineerden worden op die dag in het
zonnetje gezet.

In Gasselternijveen is grond beschikbaar voor t plaatsen van een groep Tiny Houses
(kleine woningen). Omdat er in Groningen al volop ‘parken’ zijn gebouwd, heeft
Gemeentebelangen Aa en Hunze zich georiënteerd om te ontdekken wat allemaal
mogelijk is. Raadsleden Bertus Reinders, Greet Oosterhuis, Piet Wolters, Rabbe
Vedder en Rikus Harms hebben samen met kandidaat Paul Wolf Gasselternijveen,
Appingedam, Ten Boer en Groningen (Westpark) bezocht. Hier hebben ze goed
rond kunnen kijken en bewoners kunnen spreken. Een fotoreportage vindt u op de
facebookpagina van de partij.
Conclusie: er is een breed scala aan
mogelijkheden! Het belangrijkst is om
‘grenzen’ vast te stellen. Laat je bewoners zelf
beslissen of ga je voor vastgestelde modellen

waar je uit kan kiezen. Gemeentebelangen
heeft voldoende informatie opgehaald om
hier verder over te spreken.

Fysiotherapie Musselkanaal start met
uitleenpunt voor medische hulpmiddelen
Het is nu ook mogelijk om in de praktijk van Fysiotherapie Musselkanaal, in de
locatie gevestigd aan de Technicumstraat 9, medische hulpmiddelen gratis te
lenen. In deze praktijk is het nieuwe uitleenpunt van Medicura gevestigd. Het
uitleenassortiment bestaat onder andere uit rolstoelen, rugsteunen, douchestoelen,
toiletverhogers en drempelhulpen.
Fijn thuis
Door de samenwerking tussen Fysiotherapie
Musselkanaal en Medicura, specialist in
medische hulpmiddelen, worden klanten
in de regio dichtbij huis voorzien van
hulpmiddelen. Zo kunnen ze zo lang mogelijk
van een fijn thuis genieten. De medische
hulpmiddelen zijn in het uitleenpunt direct
verkrijgbaar. Praktijkeigenaar Jeroen Prummel
is blij met de samenwerking: “Het is een
mooie aanvulling op de zorg die wij aan onze
cliënten verlenen. Doordat de cliënten de
hulpmiddelen meteen mee naar huis kunnen
nemen, kunnen ze thuis verder met hun
revalidatie. Dit komt hun herstel ten goede!”
Gratis lenen
Via het uitleenpunt worden medische
hulpmiddelen gratis uitgeleend. Medicura
verzorgt de uitleen voor alle zorgverzekeraars
in Nederland. De verdere afhandeling en

declaratie met de zorgverzekeraar verzorgen
zij ook.
Advies per situatie
De therapeuten van Fysiotherapie
Musselkanaal heten u van harte welkom
in het nieuwe uitleenpunt. Ze geven graag
advies over de hulpmiddelen die het beste
bij uw situatie passen. Is een hulpmiddel niet
aanwezig in het uitleenpunt of heeft u een
groot hulpmiddel nodig, zoals een hooglaag bed, dan komt Medicura deze kosteloos
thuisbezorgen en installeren. Zodra het
uitleen hulpmiddel niet meer nodig is, wordt
het kosteloos opgehaald. Het uitleenpunt
is gevestigd in het pand van Fysiotherapie
Musselkanaal (het voormalige pand van het
Groene Kruis in Musselkanaal), gelegen aan
de Technicumstraat 9. De openingstijden van
het uitleenpunt zijn als volgt: Maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur en zaterdag
van 09.00 tot 12.00 uur.
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Broedvogelonderzoek in het Lofargebied,
interesse? Tel. 06 – 51 80 68 50

Gerard Middelkoop en Roelof
Manting zijn op zoek naar
enkele medetellers voor
broedvogelonderzoek
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Patty’s opent de deuren in Borger met
grandopening

In het broedseizoen (maart-juli) worden 6 a 7 ronden ingepland. We
noteren welke soort we zien of horen en geven deze waarneming
een bepaalde waardering. Meldingen worden ter plaatse met een app
verwerkt. Er worden geen eieren of nesten gezocht.
Wat kan ik verwachten?
We beginnen vrijwel altijd bij
de zonsopgang. Het mooiste
tijdpunt van de dag. In het Lofar
horen we dan de hoempende
Roerdompen, de prachtige zang van
de Blauwborst, het gegil en gegrom
van de Waterral. Een blaffende
Reebok, het gemekker van een
Watersnip. Knaagsporen van een
Bever, spraints van een Otter. Voor
ons is het een natuurbeleving waar
we iedere keer weer naar uitzien.
De meeste mensen liggen dan nog
op één oor. Je moet dus geen hekel
hebben aan vroeg opstaan. Er zijn
ook een klein aantal avondtellingen.
Een enkele telronde heeft een
lengte van ongeveer 6 a 7 kilometer.
De tijd die we ervoor nodig hebben
varieert van 2 tot 4,5 uur. Fysiek is
het niet heel erg zwaar, het terrein
is redelijk toegankelijk. Als de
ontwikkeling van de plantengroei
verder ontwikkeld is, wordt het er
niet gemakkelijker op. Maar wel
mooier, dat maakt veel goed.
Verwacht geen keurig
wandelpad, dat is er niet
Een waarneming wordt niet altijd
gezien. De meeste waarnemingen

worden op gehoor vastgelegd.
Als alle vogels zijn teruggekeerd
van hun winterverblijf, is het niet
ongewoon als er tussen de 30 en
40 soorten worden geteld. Het
Drents Landschap is eigenaar
van het gebied. Eén van de
voorwaarden is dat er maximaal
3 personen het gebied in mogen
tijdens het onderzoek. Tijdens een
telling is er dus ruimte om één of
twee medetellers mee te nemen.
De laatste jaren zijn dit steeds
wisselende personen geweest. Onze
bedoeling is om te proberen enkele
vaste medetellers te vinden. En dat
deze mensen te zijner tijd ook het
stokje kunnen overnemen. Niet dat
Gerard en ik er mee willen stoppen,
maar meer onder het motto
“regeren is vooruitzien”. Gerard
en ik zijn de 50-jarige leeftijd
al gepasseerd. We vinden dat je
naarmate je een gevorderde leeftijd
hebt, ook enige basiskennis moet
hebben. Ben je daarentegen jonger,
is dit minder belangrijk. We zouden
het zelfs leuk vinden als jongere
mensen met minder ervaring, maar
wel serieuze belangstelling zich
zouden aanmelden. Bel voor alle
informatie Tel. 06 – 51 80 68 50

Uitslagen Bridgeclub Borger
Bridgeclub Borger speelden allen thuis Stepbridge Online op de
computer of iPad.
Uitslag Maandag 24 Januari 50 personen
1
Gerard Lasonder & Tjasso Roossien 		
2
Mary & Ed Oldeman 			
3
Alma & Joost Winkel 			
4
Neeltje Tack & Roelie Roossien 		
5
Gert de Jong & Henk Schuiling 		
Uitslag Woensdag 26 Januari 76 personen
1
Alice Hoefsloot & Dina Paas 		
2
Alma & Joost Winkel 			
3
Ans & Sicco de Jong 			
4
Gerard Lasonder & Tjasso Roossien 		
5
Anneke & Reint de Boer 			

61,04%
60,39%
60,35%
59,09%
58,66%

Na een maandenlange verbouwing was het zondag dan
eindelijk zover de grandopening van Patty’s in Borger. Naast
de vele felicitaties en cadeaus voor eigenaar Patrick Bos uit
Gasselternijveenschemond werden de bezoekers in het met
ballonnen versierde sportcafé welkom geheten met een drankje.
Patty’s is volgens Patrick Bos een
sportcafé waar men onder het
genot van een drankje actief bezig
kan zijn. Hierbij kun je denken
aan poolen, darten, biljarten,
luchtbuksschieten maar men kan
ook gezellig bij elkaar zitten aan de
bar of aan één van de tafeltjes en
iets drinken. Patty’s moet volgens
Bos een plek worden waar het voor
iedereen fijn is zowel voor de jeugd
als de ouderen. “Iedereen is hier
welkom voor een gezellige middag

of avond. Ik hoop daarom dat het
de uitgaansplek gaat worden voor
heel veel mensen”.
Bos die in het dagelijks leven in
een tuincentrum in Stadskanaal
werkt liep al langere tijd met het
idee van een sportcafé rond. Op
zoek naar een geschikte locatie
kwam een ruimte aan het Nuisveen
op zijn pad waarna alles in een
stroomversnelling kwam. Zelf is
Bos al jaren een fanatieke pooler. In

zijn woning heeft hij een pooltafel
staan waar hij regelmatig met
vrienden een partijtje speelt. De
reacties van de bezoekers waren
op de eerste dag ronduit positief.
Patty’s is een plek waar het gezellig
is. “Je drinkt een biertje en bent
samen wat aan het doen" aldus één
van de bezoekers.
Patty’s kunt u vinden aan Nuisveen
4 in Borger en is op donderdag
open van 20:00-24:00 uur en van
vrijdag tot en met zondag van
12:00-02:00 uur. In verband met
corona sluit Patty’s tijdelijk om
22:00 uur. (Week in Week uit/Martin
Zaagman)

Nieuwe ovens bij Timmer, De Echte Bakker in
Gasselte

68,33%
65,84%
63,52%
60,55%
58,80%

Bas Nibbelke wordt hoofdtrainer
van vv Gieten
(Archief foto Week in Week uit)
Bij Timmer, De Echte Bakker in Gasselte zijn sinds kort nieuwe
ovens te vinden in de bakkerij. Deze ovens voldoen weer helemaal
aan de wensen van deze tijd.
V.l.n.r.: Hendrik Hilbolling, voorzitter VV Gieten, Bas Nibbelke en Leo
Driebergen, lid technische commissie VV Gieten
Met ingang van het seizoen 2022-2023 is Bas Nibbelke de nieuwe
hoofdtrainer van voetbalvereniging Gieten. Hij is de opvolger van
Rolf Veneboer en Wim Vos, die vanaf 2018 de scepter zwaaiden over
de Gieter selectie. Toen beide huidige trainers aangaven dat ze aan
het eind van het seizoen zullen stoppen, was het voor de technische
commissie van de Gietenaren een kwestie van snel handelen, met als
resultaat de aanstelling van Bas Nibbelke.
Emmenaar Nibbelke is sportleraar en heeft zelf gevoetbald bij
Zwartemeer, SCN en DZOH. Vervolgens werd hij trainer van De Weide,
SC Lutten, VKW en zijn huidige club HOC. (Foto: Harm-Jan Martens)

Door Eline Lohman
Twee gloednieuwe ovens prijken
in de bakkerij van Timmer:
een rotatieoven, waar een kar
ingereden kan worden die
vervolgens ronddraait. En een
stenen vloeroven. “Het verschil
met de oude ovens is dat de nieuwe
exemplaren veel energiezuiniger
zijn,” vertelt Paul Timmer. “Ze
zijn beter geïsoleerd en daardoor
zijn ze sneller op temperatuur. Bij
de oude ovens duurde het drie uur

voordat ze op temperatuur waren,
de nieuwe zijn in drie kwartier goed
op temperatuur. Daardoor is de
uitstoot van CO2 ook minder. Het
bakken duurt even lang, maar we
kunnen efficiënter werken.” Het
was tijd voor vernieuwing, zegt
Paul. “De oude ovens waren dertig
jaar oud, die zijn in 1992 geplaatst.
Ze voldeden nog wel, maar de kans
werd steeds groter dat er hoge
kosten aan zaten te komen. Dus
besloten we om in nieuwe ovens te
investeren. Nu zijn we klaar voor

de toekomst.” Het was in het begin
eventjes wennen om de nieuwe
ovens te gebruiken, merkte Paul.
,,Het was wel spannend, want je
weet nog niet goed hoe alles werkt.
Het scheelde al wel dat ik bij twee
collega-bakkers was gaan kijken
naar hun ovens, zij werken met
dezelfde ovens namelijk. Maar het
ging eigenlijk gelijk al wel goed.
Er zijn nog wat kleine dingetjes,
maar we zijn op de goede weg.
We merken al wel dat een prettige
bijkomstigheid van de nieuwe ovens
is dat ze gelijkmatiger bakken dan
de oude. Nu hebben alle broden
dezelfde korstkleur en dat was in
het verleden nog wel eens anders.”
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Nieuwe hoofdtrainer voor vv HOC in
Odoorn
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Schone energie: eerlijke kansen voor de
hele maatschappij
Luchtvervuiling en CO2-uitstoot veroorzaken nog altijd veel problemen voor mens
en natuur. Dat kunnen we voorkomen met een transitie naar schone energie.
Schone energie betekent een schone industrie, een schone mobiliteit en last but not
least, een schone omgeving. We moeten allemaal de schouders onder deze ambitie
moeten zetten. Dus niet alleen wij, als burgers, maar ook alle onderdelen van onze
economie: de industrie, het midden- en kleinbedrijf, de landbouw en veeteelt en de
transportsector. Voor GroenLinks betekent dat: energie besparen en een inclusieve
energietransitie, waar iedereen van mee profiteert!”

Wat is nu schone energie? Een mooie
ontwikkeling is biobased bouwen. Daarbij
gebruik je dus meer natuurlijke materialen
die CO2 opslaan in plaats van uitstoten.
HOC in Odoorn heeft afgelopen woensdag Erik de Jong gecontracteerd als de nieuwe De nieuwe woningbouwopgave in Borgerhoofdtrainer voor de 1e selectie. De 46 jarige oefenmeester uit Emmen is op dit
Odoorn is het moment om biobased
moment nog werkzaam bij vv Beilen, alwaar hij 6 seizoenen actief is.
bouwen te introduceren en toe te passen:
meer ecologisch en gebruik van natuurlijke
De visie en werkwijze van Erik passen goed
partijen over de invulling van het vernieuwde materialen , meer gebruik en productie van
bij de ambities van HOC. Erik de Jong
sportpark. De club uit Odoorn en Exloo
schone energie, meer in balans met onze
heeft zich al bewezen bij verenigingen als vv
staat op dit moment op een verdienstelijke
omgeving!
Beilen, DZOH, vv Emmen en SVV'04. HOC 2e plaats en hoopt het restant van dit seizoen
is op dit moment bezig met een fusie met
mee te blijven strijden voor de prijzen.
Schoon is ook doordacht. Wat schoon lijkt
Valther Boys en in gesprek met de diverse
hoeft niet schoon te zijn. Uitfaseren van
fossiele brandstoffen is een must maar wel
met het oog op de toekomst. Niet direct
grijpen naar korte termijn oplossingen maar
echte doordachte en schone oplossingen
zoals zonne-energie en windenergie
op maatschappelijk gedragen locaties
(meer op bestaande daken bijvoorbeeld).
Het concert van Klassiek in ‘t Veen op zaterdag 12 februari aanstaande in
Valthermond is helemaal uitverkocht.

Klassiek in ’t Veen op 12 februari is
uitverkocht
Het is niet meer mogelijk om kaarten aan te vragen of telefonisch te bestellen.

Vooraankondiging kledingactie in
Drouwen

Waterkracht en bodemenergie, ook hier
op maatschappelijk gedragen locaties. In
samenspel met natuur en omgeving (en
dus ook de mens). Variatie en spreiding in
duurzame opwekking. Duurzame opslag
voor later gebruik (overcapaciteit gebruiken
om energie op te slaan in de vorm van
waterstof). GroenLinks wil energie besparen
en een inclusieve energietransitie, waar
iedereen van mee profiteert!
GroenLinks is bezig met de energie van de
toekomst. Eerlijk, schoon en in balans!
Pieter de Groot 06.13750704
Metze Geertsma 06.51514186
Peter Zoeteman 06.52091499
Lees ons programma op:
borgerodoorn.groenlinks.nl

Violenactie voor OBS Ekkelhof in
Drouwen

Op zaterdag 21 mei a.s. organiseert OBS Ekkelhof weer een kledingactie.

De jaarlijkse violenactie voor OBS Ekkelhof in Drouwen gaat weer van start. Passend
bij ‘Bevrijding Drouwen 2022’ worden de violen verkocht in de kleuren rood, wit,
blauw en oranje. De violen zijn dit jaar enkel op bestelling verkrijgbaar. U kunt uw
bestelling doorgeven via or.ekkelhof.drouwen@gmail.com of telefonisch tot 20.00 uur
via 06 – 51 89 54 00.

De school wil u nu al vragen of u kleding,
schoenen, knuffels etc wilt bewaren voor de

De violen kunnen later worden opgehaald
op vrijdag 25 maart bij OBS Ekkelhof in

school. In april volgt er meer informatie over
dit evenement.

Drouwen. Dit jaar komt de school niet langs
de deuren voor verkoop en/of bezorging.
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Horeca van zwembad de Leewal in Exloo
is weer geopend
De horeca van zwembad de Leewal in Exloo is ook weer geopend op zaterdag en
zondag van 10:00 tot 16:30 uur.
Na een heerlijke wandeling of fietstrip kunt
u bij ons terecht voor o.a een kopje koffie of

thee met appelgebak.

Bescherming van natuur is een speerpunt
van GroenLinks
Behoud van natuur, natuurwaarden en diversiteit van planten en dieren is één
van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, kernbehoeftes van de samenleving.
We zien overal dat de mens met verstedelijking, bouw, industrialisering en haar
mobiliteitsdrang de natuur verdringt. Niet alleen uit noodzaak maar ook uit vermaak.
Dit moet meer in balans: bij noodzaak een compensatie van natuur, bij vermaak een
verbod op aantasting en verstoring. GroenLinks is ook vooral Groen!
Daarom heeft GroenLinks Borger-Odoorn
onlangs middels een motie het College
verzocht in de toekomst geen vergunning
meer te verlenen voor het plaatsvinden van
de offroad rally Roompot Baha Borger. Alle
offroad activiteiten zijn direct een aanslag
voor onze grootse waarde: de natuur!
Natura gebieden zijn van grootste waarde!
Wij willen deze beschermen en waar nodig
bij verlies compenseren. Niet iedereen beseft
dat onze weerbaarheid en veerkracht ontstaat
vanuit de natuur. We hebben zoveel aan onze
natuur te danken, laten we daar dan ook
zorgvuldig mee om gaan. Natuur is niet lastig,
maar een fundament voor ons leven en voor

onze samenleving. Natuur maakt ons gelukkig
en is essentieel voor onze gezondheid.
GroenLinks maakt zich sterk voor meer
natuur en meer balans in diversiteit. Meer
natuur op plekken waar beton en steen
heersen. Meer lucht en groen op plekken die
ertoe doen! GroenLinks: voor het herstel en
behoud van ons natuurlijk erfgoed!
Pieter de Groot 06.13750704
Metze Geertsma 06.51514186
Peter Zoeteman 06.52091499
Lees ons programma op:
borgerodoorn.groenlinks.nl

3 Meren Cross in het Gieterbos
Op zaterdag 5 februari is er de 3 Meren Cross in het Gieterbos. Het gebied kenmerkt
zich door mooie bospaden, zandpaden en steile heuvels. De start is vanaf 11.00 uur in
de nabijheid van Snackkiosk Eexterhalte aan de Stationsstraat in Eext.
De organisatie is in handen van Loopgroep
SGO, Loopgroep Gieten en Vomos in

Gasselte. Voor meer informatie raadpleegt u
de website: www.dehondsrug.nl/crosscircuit
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Ook wordt in Gieten gestreden om het open
Noordelijk kampioenschap

Prijzengeld voor Run van Gieten is
vastgesteld

Het organisatiecomité van de Run van Gieten heeft het prijzengeld voor de 14de editie
van het hardloopfestijn vastgesteld. De vijf snelste mannen en de vijf snelste vrouwen
van de halve marathon worden beloond met geldprijzen van respectievelijk 150, 100,
75, 50 en 25 euro. De drie snelste mannen en de drie snelste vrouwen gaan ook met
een beker naar huis.

Dinsdag 1 februari 2022

15 vragen aan Anke Huijing uit Westdorp
1. Hoe oud ben je, waar ben je geboren en
wat is je burgerlijke staat?
Ik ben 47 jaar, geboren in Groningen en
opgegroeid in Hoogezand. Maar al meer dan
25 jaar getrouwd en nog langer woonachtig in
Borger en Westdorp.

2. Je bent bij de politiek actief en wel bij
het CDA. Wanneer is het begonnen, hoe
ben je erin gerold en waarom deze partij?
Inmiddels is het al twaalf jaar geleden dat
ik actief werd binnen de politiek. Daarvoor
De vijf snelste mannen en de vijf snelste
Voor wat betreft de 6 en de 10 kilometer
was ik al actief in andere commissies en
vrouwen van de ultrarun 50 kilometer worden wordt het prijzenschema gehanteerd van het
van daaruit rolde ik de politiek in. Het
beloond met geldprijzen van respectievelijk
loopcircuit de Kop van Drenthe. Deelnemers CDA past bij mij. Het is een partij die de
150, 100, 75, 50 en 25 euro. De drie snelste
aan de 10 kilometer maken kans om een extra mensen verbindt en oplossingen zoekt in de
mannen en de drie snelste vrouwen gaan
bonus in de wacht te slepen.
samenleving. Dat is ook hoe ik in het leven
ook met een beker naar huis. Ook wordt in
sta.
Gieten gestreden om het open Noordelijk
De drie snelste mannen en de drie snelste
kampioenschap.
vrouwen van het deelnemersveld worden
3. Wat zijn jullie uitgangspunten de
namelijk beloond met respectievelijk 100, 50 komende jaren?
en 25 euro.
Onze uitgangspunten blijven dat we
oplossingen vanuit de samenleving
zoeken. Iedereen naar draagkracht zijn
verantwoordelijkheid nemen, maar voor wie
dat niet lukt staan we klaar. De komende
jaren zetten we in op thema’s als wonen
voor jong en oud, duurzaamheid, groen en
Ook voor dit seizoen zijn wij nog op zoek naar enkele enthousiaste mannen en
wegen. Maar natuurlijk zetten we ook in
vrouwen die op dinsdagavond van 20.00 - 21.00 uur in de sporthal ‘De Goorns’ in
om de zachte kant als jeugdzorg en WMO
Gieten een shuttle willen komen slaan.
goed te regelen. Jongeren en ouderen die
ondersteuning nodig hebben moeten op de
Er zijn twee gescheiden recreatieve groepen
genoemde tijdstip een paar keer mee te
gemeente kunnen rekenen. Ook vinden we
voor mannen en voor vrouwen Bij oneven
spelen. Pak je racket en kom gerust meedoen.
het belangrijk dat de gemeente financieel
aantallen deelnemers vullen dames en heren
gezond is. Dit creëert een stabiele gemeente
elkaar aan. Beide groepen hebben een
Het speelseizoen is vanaf begin september
en daar hebben inwoners baat bij.
leeftijdsopbouw van 40+ tot 70+ jaar.
t/m eind mei. Heb jij interesse of nog
vragen? Wij willen je graag te woord staan:
4. Wat is jouw rol binnen deze partij?
We spelen voor ons plezier, maar wij
Lambert Meringa namens de heren en Toos
Op dit moment ben ik fractievoorzitter
willen onze partij wel winnen! Uiteraard is
Meringa namens de dames (0592 – 26 26 28).
en ook lijsttrekker voor de komende
het mogelijk vanaf nu vrijblijvend op het
verkiezingen. Maar we staan er als team. Een
mooi team dat er samen de schouders onder
zet voor onze gemeente en onze partij.

Badmintongroep in Gieten zoekt spelers
en speelsters

5. Voel je al veel spanning voor de
verkiezingen straks in maart?
Nee absoluut niet. Misschien komt dat nog.
Ik heb vertrouwen in ons team en in ons
programma. We zijn al enthousiast met de
campagne begonnen en dat loopt goed. We
merken dat mensen het waarderen dat we ze
de afgelopen jaren al vaak actief opgezocht
hebben. En dat blijven we na de verkiezingen
natuurlijk ook gewoon doen.
6. Wat voor werk doe je en waarom?
Naast dat we thuis een boomkwekerij hebben
werk ik als projectleider voor het project
LevelUp Drenthe. LevelUp is een project
waarin jongeren worden ingezet als coach
om andere jongeren te helpen. Veel jongeren
lopen vast of dreigen vast te lopen. LevelUp
biedt met oprechte aandacht, hulp en inzicht
aan deze jongeren. Een jongerencoach van
LevelUp stelt vragen, inspireert, motiveert,
kijkt en denkt mee, heeft inzicht in de sociale
kaart en kan de jongere daarmee verder
helpen. Het doel van de begeleiding van
LevelUp is om jongeren weer in zichzelf te
laten geloven en vertrouwen te laten krijgen
in een positieve toekomst vol mogelijkheden.

7. Is het allemaal goed te combineren met
het politieke?
Ja gelukkig wel. Soms is het wel een keer
druk op beide plekken tegelijk, maar het lukt
uiteindelijk altijd.
8. Heb je ook hobby’s?
Met politiek als hobby houd je niet veel tijd
over. Maar mijn zoon wil graag dat ik met
hem meedoe met Mario Kart. En ach, er
moet toch iemand verliezen. Ook lees ik
graag boeken en tja Netflix vind ik heerlijk
ontspannen. Maar daarnaast ben ik iemand
die graag acties opzet. Ieder jaar zorgen we
er met Pakhuis51 voor dat ook kinderen uit
gezinnen met smalle beurs Sinterklaas kunnen
vieren. En samen met Bas Scholte Aalbes
ben ik Soep op de Stoep gestart. Dit was een
groot succes. Dus hobby’s genoeg.
9. Sport je ook?
Nee, dat zou wel beter zijn, maar ik kom er
niet aan toe. Wel loop ik het rondje met het
hondje.
10. Vertel eens iets over Westdorp, het
dorp waar je woont. Wat vind je daarvan
als dorp?
Westdorp is natuurlijk maar een klein dorpje.
Dus voor boodschappen etc. ben je op
Borger aangewezen. ‘s Zomers is Westdorp
levendig door de vakantiegangers en ’s
winters lekker rustig. Westdorp voelt voor mij
als thuis. Het is een dorp waar buren voor je
klaar staan als het nodig is, maar waar we de
deur niet platlopen bij elkaar.
11. Wat kan er beter in je dorp?
Natuurlijk valt hier ook nog wat te verbeteren
op het gebied van wegen en groen. Maar over
het algemeen vind ik Westdorp juist prima
zoals het is.
12. Ochtend- of avondmens?
Absoluut ochtendmens! Niet handig met
politiek als hobby. Maar de morgenstond
heeft voor mij echt goud in de mond.
13. Wie of wat bewonder je?
Ik ben niet heel erg van het mensen
bewonderen. Iedereen heeft mooie en minder
mooie kanten. Van de mooie kanten van
anderen kun je leren.

14. Op welk moment in je leven kijk je
met veel plezier terug?
Naast de momenten als mijn trouwen en
het krijgen van onze kinderen zijn het vaak
de kleine momenten die achteraf de grote
blijken te zijn. Met elkaar op het strand van
Schiermonnikoog of met de familie in Italië
samen zijn. Maar ook het moment dat we
LevelUp biedt hulp met praktische zaken
zoals het aanvragen van studiefinanciering of met Soep op de Stoep het hele stadion van
FC Emmen verlicht hadden. We hadden
kinderopvang, maar ook een luisterend oor
8.000 koppen soep verkocht en die werden
bij persoonlijke problemen. Onze coaches
gedoneerd voor mensen die het moeilijk
hebben diverse achtergronden, ze zijn zelf
hadden tijdens de lockdown. Een stukje
ervaringsdeskundig en dienen als rolmodel.
aandacht voor de ander. We wisten al hoeveel
Ze spreken af op plekken waar de jongeren
verschil één kop soep voor iemand kon
graag komen en zijn via WhatsApp erg
toegankelijk. Zeker in Coronatijd hebben veel maken. En toen de lampen van het stadion
uit gingen zagen we 8.000 rode hartjes die
jongeren het moeilijk. We zien dan ook dat
licht gaven. Dus 8.000 keer zo’n bijzonder
veel jongeren baat hebben bij een steuntje
moment bij iemand aan de deur. Dat was
in de rug van een LevelUp-coach. Maar het
toch wel een speciaal moment.
project dient ook als springplank voor de
coaches. Door middel van trainingen en
15. Wil je zelf nog iets kwijt?
intervisie zetten we in op hun ontwikkeling.
De coaches stromen daarna door naar andere Laten we met elkaar onze omgeving tot
een fijne omgeving houden. Elkaar op een
banen binnen het sociaal domein.
respectvolle manier aanspreken als we het
niet eens zijn en klaar staan om een ander te
Het werken met jongeren is er mooi en
houdt je bij de tijd. Ook kun je voor jongeren helpen. Kan ik wat voor u betekenen? Dan
hoor ik het graag. (Week in Week uit / Gerry
echt het verschil maken door ze goed te
Grave)
ondersteunen.

