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Midden in de Samenleving!

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

Gea Uil werkt 40 jaar bij Biblionet
Drenthe: ‘Afwisseling maakt het zo leuk’
Al 40 jaar werkt Gea Uil (62) bij Biblionet Drenthe. Zij maakte veel veranderingen mee
en heeft allerlei functies gehad binnen de organisatie, maar die afwisseling maakt het
werk volgens haar zo ontzettend leuk.
Lees verder op pagina 8.

Roelof van Gerner uit Gasselte twaalf
en half jaar in vaste dienst bij Egberts
Fietsen in Borger
Voormalig wijkagent van
Borger en Odoorn neemt
na 46 jaar afscheid van de
politie

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

ODOORNERVEEN - Als kind wist hij al dat hij bij de
politie wilde om boeven te vangen. Die droom bleef en
dus ging Arjen de Ridder als tiener naar de politieschool.
Hij ging aan de slag bij de politie in Drenthe, eerst
Gemeentepolitie Emmen en later de Regiopolitie. Nu, 46
jaar later, neemt de voormalig wijkagent van Borger en
Odoorn afscheid van het korps.
Lees verder op pagina 21.

Gratis gokparadijs in Klijndijk

Op dinsdag 1 februari jl. was Roelof van Gerner uit Gasselte twaalf en half jaar
in vaste dienst bij Egberts Fietsen in Borger. Hij begon er in de verhuur, maar
voerde er tot op de dag van vandaag meerdere functies uit en is tegenwoordig
vaste monteur van atb- en racefietsen. Eigenlijk werkt hij er al langer, want in
2007, vijftien jaar geleden dus, kwam de nu 29-jarige er werken.

Nu de wet op de kansspelen is verruimd, heeft de
gemeente Borger-Odoorn gemeend hieraan mee te
moeten doen. Deelname voor Klijndijkers is vrij. Je mag
kiezen tussen Russisch Roulette en iets wat lijkt op
het spel Carmageddon, waarbij je bij een doodgereden
poppetje 100 punten kan scoren.
Lees verder op pagina 3.

Van Gerner kijkt met heel veel plezier op de voorbijgevlogen tijd bij Egberts Fietsen
terug. Het zegt alles over hoe mooi hij zijn werk vindt en hoe goed hij zijn plekje in
het team heeft gevonden en nog altijd heeft. Er is nooit een dag geweest waarop hij
met tegenzin naar zijn werk ging en dat zal als het aan hem ligt nog lang zo blijven. Zo
denkt eigenaar Klaas Almoes van de Borgerder fietsenzaak ook. “Roelof heeft het super
maar zijn zin en zal nog jaren een gezicht zijn van team Egberts Fietsen. Hij is een zeer
gewaardeerde kracht.”

Feestelijke opening
Huisartsenpraktijk de
Leeuwerik in Borger gaat
niet door
Persbericht voor
Week in Week uit?
Mail het naar

redactie@weekinweekuit.com

In verband met de oplopende Corona besmettingen gaat
de opening van onze nieuwe huisartsenpraktijk op 12
februari a.s. helaas NIET DOOR.
Hopelijk lukt het om het op een later tijdstip alsnog
extra feestelijk te organiseren. Zie ook onze advertentie op
pagina 13.

De jubilaris zelf kijkt uit naar een mooie toekomst en geniet ervan als hij mensen
tevreden kan stellen; dan weer een racefiets hersteld en gereed gemaakt voor gebruik en
dan weer een atb-fiets
zodat mensen lekker de
bossen in kunnen. “Ja, er
komen heel wat mensen
langs met een atb- of
racefiets. Vooral in deze
tijd van maatregelen;
veel mensen fietsen en
een fiets moet natuurlijk
weer worden gemaakt
en onderhoud is altijd
nodig.” (Week in Week uit
/ Gerry Grave)

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

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

ventilatie in binnenruimtes.
Vaccinatie

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

% Gemeentehuis

%

Hoofdstraat 50, Exloo
Openingstijden publieksbalie (op afspraak)
Maandag 8.30-16.30 uur
Dinsdag
8.30-16.30 uur
Woensdag 8.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-16.30 en 17.00-19.00 uur
Vrijdag
8.30-12.00 uur

Besluit tot ambtshalve
uitschrijving
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn
heeft, ingevolge artikel 2.22 van de Wet
Basisregistratie personen, het voornemen
om met ingang van 28 januari 2022 het
vertrek naar een onbekend land op te
nemen en als niet-ingezetene te registreren
in de BRP:

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

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

- De heer W.H. van Gurp, ingeschreven
op Nuisveen 6 te Borger.
Dit betekent dat de persoonsgegevens
niet meer worden bijgehouden en de
vermelding wordt opgenomen dat de
verblijfplaats van betrokkene in of buiten
Nederland onbekend is. Deze persoon is
dan niet meer op een adres in Nederland
geregistreerd.
Dit kan vervelende (ﬁnanciële) gevolgen
hebben voor bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering en (toekomstige) AOW-rechten.

Afval & oud papier
’ Op vrijdag 11 februari wordt oud papier
opgehaald in Buinen.
Op zaterdag 12 februari wordt oud papier
opgehaald in Nieuw-Buinen (Mondenweg
tot Stadskanaal).
’ Deze week (7 – 11 februari) wordt
de groene container geleegd.
Volgende week (14 – 18 februari) wordt
het PMD-afval ingezameld.
% www.borger-odoorn.nl/afval

Volgens artikel 2.39 en 2.43 van de
Wet Basisregistratie personen moet een
persoon die verhuist binnen de gestelde
termijn schriftelijk aan de gemeente doorgeven wat het nieuwe adres is. Aan deze
verplichting is niet voldaan.

Digitale vergaderingen
gemeenteraad
▶ EXTRA oordeelsvormende raadsvergadering
woensdag 16 februari, 19.00 uur

Wij stellen u op grond van artikelen 3:2 en
4:8 van de Algemene wet bestuursrecht in
de gelegenheid om vóór 25 februari 2022
uw zienswijze mondeling of schriftelijk in
te dienen. Na deze datum nemen wij een
deﬁnitief besluit.

▶ Oordeelsvormende raadsvergadering
donderdag 17 februari, 19.00 uur
▶ Meer informatie:
www.gemeenteraadborger-odoorn.nl.
Hebt u zelf geen internettoegang? Dan
kunt u bijvoorbeeld terecht in een
bibliotheek in de buurt.

%

▶ Kijk of luister mee via
www.gemeenteraadborger-odoorn.nl of
RTV Borger-Odoorn (kabel 107.5, ether
106.0)

Evenement bij
mij om de hoek?

Berichten over uw buurt

▶ Inspreken? Neem contact op met de griffie
via griffie@borger-odoorn.nl of T 14 0591

’ 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.

% www.gemeenteraadborger-odoorn.nl

’ Hieronder vindt u de titels van de berichten over uw buurt van vorige weken.
Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen, ons elektronisch gemeenteblad is leidend.

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

’ Wilt u nieuwe berichten over uw buurt per e-mail ontvangen? Meld u dan aan
op www.overuwbuurt.overheid.nl.
’ Hebt u thuis geen internetverbinding en wilt u toch meer weten over een besluit? Bel ons dan via
telefoonnummer 14 0591. We kunnen u dan meer informatie geven of een afspraak maken om op het
gemeentehuis stukken in te zien.
’ Bent u het niet eens met een besluit? Kijk dan op www.borger-odoorn.nl/bezwaar.

WEEK 5

Hebt u een laag inkomen?
Inwoners van Borger-Odoorn met een
laag inkomen en weinig vermogen kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning van de gemeente. U kunt dan
jaarlijks een bedrag besteden in onze
webwinkel Meedoen.
% www.borger-odoorn.nl/meedoen

% www.borger-odoorn.nl

’ 03-02-2022, Verlenging
beslistermijn: Bronnegerveen,
Hambroeksdijk/Gasselterstraat
(kadastrale sectie N 20), het
aanleggen van kabeltracé
’ 03-02-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Buinen,
Vlasakkers 16, het oprichten van
een woning en het aanleggen
van een uitrit
’ 03-02-2022, Nieuw-Buinen

Noorderdiep 101, inzet van een
mobiele puinbreker (melding)
’ 03-02-2022, Verleende
omgevingsvergunning:
Nieuw-Buinen, Kalmoes 55, het
vervangen van een dakkapel
’ 02-02-2022, Verkeersbesluit
instellen 30km/uur zone
Valtherblokken-Zuid binnen
bebouwde kom en instellen
60km/uur zone Valtherblokken-Zuid en Valtherdijk

’ 02-02-2022, 2e Exloërmond
Zuiderdiep 141, het organiseren
van Firma EPC, 3 avonden live
muziek (aanvraag)
’ 02-02-2022, Borger
Hoofdstraat (zuid), het
organiseren van de jaarmarkt en
vlomarkt (aanvraag)
’ 02-02-2022, Verkeersbesluit
herinrichting Valtherweg en
Exloërweg
’ 02-02-2022, Voornemen tot

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

ambtshalve uitschrijving
’ 02-02-2022, Exloo
Schoolstraat, Hofakkers
(gedeeltelijk) en Zuiderhoofdstraat (gedeeltelijk), het
organiseren van 8 braderieën
en vlomarkten (aanvraag)
’ 02-02-2022, Borger
Turfmaadsweg 2, melding
Activiteitenbesluit geaccepteerd
3991.1023 A2 Poster Gemeente_Evenement_WT.indd 1

lees verder op pagina 4 >>
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Jaargang 50 nummer 6
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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Ingezonden brief

Gratis gokparadijs in Klijndijk
Nu de wet op de kansspelen is
verruimd, heeft de gemeente BorgerOdoorn gemeend hieraan mee
te moeten doen. Deelname voor
Klijndijkers is vrij. Je mag kiezen
tussen Russisch Roulette en iets wat
lijkt op het spel Carmageddon, waarbij
je bij een doodgereden poppetje 100
punten kan scoren.
Natuurlijk moet er volgens de geldende
regels worden gegokt, maar de kans is
klein dat er boetes staan op het negeren
van die regels. Het gemeentebestuur,
B&W, de gemeenteraad en een aantal
ambtenaren, heeft de regels opgesteld en
ziet niet in dat er dan ook moet worden
gehandhaafd. De geraadpleegde politie
geeft aan dat de spelregels een te grote brij
van verwarring zijn zodat zij niet kunnen
handhaven.
De bevolking van Klijndijk heeft op
papier inspraak mogen hebben over de
locatie van dit gokpaleis, maar na vele
inspraakavonden heeft de gemeente
Borger-Odoorn zelf de locatie geprikt
en de spelregels bedacht. Om met
de wethouder te spreken: “Dit is wat
Klijndijk wilde”. Het legale gokken met
mensenlevens heeft zodoende zijn intrede
gedaan.
U snapt het al. Dit gaat over het gokken
met mensenlevens in Klijndijk op de
Melkweg. De verhalen kent u. Het
Dagblad van het Noorden en RTV
Drenthe hebben al hun opwachting
gemaakt. Inderdaad is er veel koffie
gedronken tijdens voorlichtings- en
inspraakavonden. Ja. Gepraat is er, maar
geluisterd niet.

een GOW. Het aspect “Doorstroming”
heeft duidelijk een hogere prioriteit
gekregen dan de in de GVVP genoemde
kernpunten “Leefbaarheid”, “Veiligheid”
en “Participatie bewoners”. Zo
concludeerde ook de VVN (Veilig Verkeer
Nederland).
Toen is het plein gecreëerd. Een
zogenoemde “shared space”, opgedoft
met fancy lantaarnpalen en een miezerig
hegje als aankleding, waarbij het nu maar
gokken is wie eerst mag oprijden; waar
wandelaars en fietsers nu schuin de weg
moeten oversteken (zij kunnen niet anders
dan de langste weg nemen),terwijl ons
altijd is geleerd is om recht over te steken.
Door het ontbreken van markeringen op
de weg en het fietspad, nemen afslaande
auto’s als vanzelf de binnenbocht. En daar
lopen en fietsen onze dorpsbewoners en
onze kinderen. Op dit plein hebben deze
gebruikers voorrang… op papier wel.
Ik zou zeggen: ga zelf maar eens kijken.
Steek eens over, neem die binnenbocht.
En ja. Wat heeft dat allemaal al gekost?
Genoeg volgens de wethouder, en dat
zijn we voor de verandering met haar
eens. Liegende ambtenaren, wegkijkende
bestuurders en een niet te bewegen
wethouder hebben Klijndijk opgescheept
met een plein zo breed dat bestelbusjes
elkaar tegelijk passeren als ware het een
paringsdans. En zie daar, weer een wens
van Klijndijk die niet is meegenomen, om
de weg toch vooral niet breder te maken.

Wat was de vraag nog maar weer van de
bewoners van de Melkweg? Niet zoveel.
Eén: een snelheidsremmende maatregel
aan het begin van het dorp en twee: een
veilige oversteek naar het pad richting bos.
(Hier ligt trouwens nu startpunt van het
spel Carmageddon) en een 30-km zone tot
aan de rotonde.

Binnenkort komen huidige en wellicht
aanstaande raadsleden weer langs in de
dorpen om te vragen waarmee ze kunnen
helpen in de toekomst. Besef wel, lieve
raadsleden, dat jullie er moeten zijn voor
iedereen in de gemeente en niet alleen
om bij gesprekken met jullie inwoners
heel veel ja te knikken en vervolgens nee
te doen. Jezelf onafhankelijk informeren
hoort bij jullie taak en die informatie moet
niet alleen komen vanuit jullie ambtenaren
of wethouder.

Wat Klijndijk wèl kreeg! Eerst nog even
een opwaardering van de Melkweg naar

Tineke van Wijk,
Klijndijk

Seniorenvereniging Borger e.o. start weer
haar activiteiten
Na maanden Corona en dus niets voor onze leden te kunnen organiseren, gaan we
weer van start.
Op dinsdag 15 februari ontvangen wij Gerda Marsman, die ons gaat vertellen over haar
fietstochten over de hele wereld en dit ook met beelden zal laten zien.
We starten zoals gebruikelijk om 14.00 uur, locatie Het Hunzehuys in Borger.

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

% www.borger-odoorn.nl

’ 01-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Borger,
Graanspieker 33, Kadastraal
perceel: L4478, het aanleggen
van een uitrit
’ 01-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Valthermond, begraafplaats
Valthermond-Oost, kadastraal
perceel M 2157, het kappen van
13 bomen ten behoeve van
herinrichting groen begraafplaats
’ 01-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Exloo,

Valtherweg 40, het plaatsen van
een tuinhuis met overkapping
’ 01-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Borger,
Graanspieker, kadastraal
nummer: L4424, het oprichten
van een woning
’ 01-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Valthe,
kadastrale percelen: M1673
en M1917, het aanleggen van de
Valtherschans
’ 01-02-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Borger,
Raatakker, het bouwen van 12

woningen
’ 01-02-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Valthe,
Weerdingerweg 3, het kappen
van een Esdoorn
’ 01-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Exloo,
De Gloep 1, het realiseren van
een dakopbouw
’ 01-02-2022, Verkiezing
Gemeenteraad 2022, zitting van
het centraal stembureau inzake
geldigheid en nummering
kandidatenlijsten

’ 01-02-2022, Buinerveen
Hoofdstraat 1, vergunning op
grond van artikel 3 van de
Alcoholwet (verleend 27/01)
’ 31-01-2022, Exloo
Zuiderhoofdstraat 13, het
organiseren van de 23e
Schutrups Wandeldag
(verleend 27/01)
’ 31-01-2022, Borger
Torenlaan en Hoofdstraat (plein),
het organiseren van 7 zomerbraderieën en een herfstmarkt
(aanvraag)
◀
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Wijkagenten
Wijkagenten Borger-Odoorn zijn
bereikbaar via 0900-8844 of politiebureau Exloo (open: maandag
t.m. vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur,
aangifte alleen op afspraak). Wijkagenten in Borger-Odoorn zijn:
Hans Walvius. hans.walvius@
politie.nl: Gebied: Valthermond, 2e
Valthermond, Zandberg, 1e Exloermond, 2e Exloermond, Boermastreek, Exloerveen.
Arjan Katerberg. arjan.katerberg@
politie.nl. Gebied: Nieuw-Buinen,
Buinerveen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Bronnegerveen.
Kobie Eefting. kobie.eefting@
politie.nl. Gebied: Borger, Bronneger,
Drouwen, Buinen, Ees , Westdorp,
Eesergroen en Ellertshaar.
Ben Uneken.
ben.uneken@politie.nl: Gebied:
Odoorn, Valthe, Klijndijk, Exloo,
Odoornerveen.
Wijkagenten Aa en Hunze zijn
bereikbaar via 0900-8844 of
politiebureau Gieten (open: ma.
en di. 13.00 tot 17.00. wo. en do.
van 09.00 tot 13.00 uur).
- Theo Dieterman, gebied Gieten
en Gasselte
- Louw Koster, gebied Rolde
- Eric Speelman, gebied Annen
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Weekenddiensten
Ziekenhuis
Refaja Stadskanaal: 0599 - 654 654
Scheper Ziekenhuis Emmen:
0591 - 691 911.
Voor afspraken (0591) 691 111
Huisartsen
Borger-Odoorn, Valther- en
Exloërmonden, Schoonoord e.o.
Spoedgevallen na 17.00 uur en ‘s
weekends: 0900-1120112.
Tandartsen
Borger/Rolde/Gieten/
Gasselte/Westerbork/Beilen:
Tel: 0900-1012345.
Apotheken Info: 0599-238465
Overige hulpdiensten
Alarm 112
Politie 0900-8844
Overlijden 0800-0242526
Storing el./gas 0800-3366112
Storing water 0591-854200 of
0592-854545
Storing CV: 0599-235909
Storing kabel 0800-0221475
Verloskundige 0592-263060
SOS tel. hulp 0900-0767
Kindertelefoon 0800-0432
Tegen haar wil 0592-347444
Psycholoog 0599-234056
Homeopaat 0599-236088
GGD 0591-656565
Thuiszorg Icare 0522-279748
Samenzorg Thuis- en Kraam-zorg
Nrd-Ned 0900-8998801
Info- en klachtenbureau Gezondheidszorg 0592-243707
Vrijw. thuishulp 0591-585554
Dierenartsen 0591-513151
Dierenbescherming en
Dierenambulance 0900-0245
Diergeneeskundig Centrum ZuidOost Drenthe te Sleen 0591-361368
Zorgkompas Odoorn
(0591) 580271

Kerkdiensten
Borger
Protestantse gemeente, 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 13 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. L. Roersma
Gasselternijveen
Protestantse gemeente.
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, Drentse
Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan, 09.30
uur: ds. Jonker.
Baptistengemeente: Meer info op
baptisten-nieuwbuinen.nl
Odoorn
Vrijzinnig Hervormde
Gemeente Odoorn, Zondag 13
februari, 10.00 uur. Voorganger:
Helene Westerik. Graag vóór vrijdag
11 februari opgeven bij Willem Mulder
per mail: willemmulder@xs4all.nl of
telefonisch: 06-48717475.
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
2e Exloërmond
Baptistengemeente:
Info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
Kandidaat Schraal.
Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. A. van Elten, Nieuw-Weerdinge.
Valthermond
Baptisten Gemeente, Tjerk Bosscher.
Dienst begint om 10 uur.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. A. van Elten, Nieuw-Weerdinge.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 10.00 uur: ds.
B. Altena.
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Weekend 12 en 13 februari
is er geen viering in de St. Josephkerk
Woensdag 16 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. Anne de
Vries, 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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Schutrups Wandeldag in – en rond Exloo loopt
(ondanks regen) uit op succes
Ze moesten het twee jaar doen zonder evenementen vanwege
corona, maar afgelopen zondag 6 februari is de 23e editie van de
Schutrups Wandeldag uitgelopen op een daverend succes. Dit
jaar was het wel in aangepaste vorm: de knapzak-editie, maar
dat mocht de pret niet drukken. Tijdens de coronaperiode zijn
mensen massaal aan de wandel gegaan. De ‘wandel community’
is daarom erg gegroeid en dat hebben we gezien in Exloo.
Ondanks de geldende coronamaatregelen en de druilerige
weersomstandigheden was het één groot wandelfeest voor
wandelaars van jong en oud. De omgeving van Exloo werd
uitgekamd om een aantal mooie en uitdagende routes uit te
zetten. Zo was er voor iedere wandelaar wat wils: afstanden van
5, 10, 15 kilometer en voor de doorgewinterde wandelaars 25
kilometer.
Eindelijk weer een evenement
Er waren zo’n 500 wandelaars op de been en waren allen zeer
enthousiast. De natte voeten op de modderige Hondsrug zorgden voor
veel leuke reacties, stoere verhalen en voldane wandelaars. De sfeer was
zeer gemoedelijk en de mensen waren vooral blij dat ze eindelijk weer
de hei op konden na een lange periode van restricties. De voetreizigers
kregen bij aanvang van de wandeltocht een knapzak met proviand voor
onderweg. Daarnaast kon iedereen een eigen thermoskan meenemen
en deze vullen met koffie of thee. Zo konden ze onderweg een stop
inlassen op een idyllische plek rondom Exloo en genieten van een hapje
en een warm drankje. Een iets andere invulling dan gebruikelijk, maar
dat deed niets af aan de wandelvreugde.
Ingetogen enthousiast en tevreden
Jan Schutrups was overwegend enthousiast na afloop; hij was tevreden
over hoe de Schutrups Wandeldag is verlopen onder de huidige
maatregelen, maar vond het aan de andere kant jammer dat het niet
op de ouderwetse manier kon: “Het was geweldig om te zien hoeveel
mensen hier, ondanks het slechte weer, op afkwamen. Je merkte heel
goed dat mensen snakten naar een evenement als dit. Tijdens de
lockdown hebben we helaas onze welbekende containersale moeten
afblazen en zagen we de bui hangen dat ook dit evenement niet door
kon gaan. Zo hebben we door de plotselinge lockdown een gigantische
tent af moeten breken die bij ons op de parkeerplaats stond. Daar zit je
dan natuurlijk wel heel erg mee als ondernemer, maar we laten ons niet
uit het veld slaan: schouders eronder en door.”
De opluchting was bij Schutrups dan ook groot toen hij hoorde dat
de Wandeldag door kon gaan: “Helaas moest het wel op een andere
manier dan we gewend zijn. We hebben daarom snel moeten schakelen
en het aan moeten passen naar de huidige maatregelen. Zo moesten
de deelnemers zich inschrijven in verschillende tijdvakken. Door de
toegangskaarten plus de coronatoegangsbewijzen te scannen, konden
we de coronamaatregelen waarborgen. Het is natuurlijk mooi dat het zo
kon en dat het zo goed werd ontvangen door iedereen. Deze editie was
dus zeker geslaagd. Maar we hopen het volgend jaar gewoon weer op
de échte Schutrups manier te doen met nog meer gezelligheid dan deze
knapzak-editie!”

6

Dinsdag 8 februari 2022

7

Een nieuw gemengd kamerkoor in
Borger
Er wordt een nieuw gemengd kamerkoor opgericht in Borger. Wij streven ernaar
dat mensen in dit koor respectvol met elkaar omgaan en genieten van hun liefde
voor de muziek en het ontspannen, doch gedisciplineerd, samenzijn. De partijen
zullen thuis ingestudeerd worden.
Het repertoire zal vooral bestaan uit klassieke stukken. Af en toe worden ook mantra’s
gezongen. Er zal vrij veel aandacht besteed worden aan zangtechniek. Van zangers wordt
verwacht dat ze een goed muzikaal gehoor hebben en een goede stem. Ervaring met
zingen wordt zeer gewaardeerd, maar is niet vereist. De algehele leiding zal in handen zijn
van de dirigent, zangpedagoog en stembevrijder Bernard Slofstra. Is uw interesse gewekt
en denkt u dat een groep zingende vrienden die ook op kwaliteit let het juiste koor voor
u is? Kom dan op donderdag 3 maart 2022 om 20.00 uur Bij het MFA Het Hunzehuys in
Borger. Het adres: Molenstraat 3, 9531 CH Borger.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Bernard Slofstra; e-mail:
bernardslofstra@gmail.com, Tel. 06 -16 31 23 64. Of, Malgosia Kruit, e-mail:
malgosiakruit@icloud.com

o.a. gymnastieklessen in Gasselternijveenschemond

Gratis twee proeflessen Meer Bewegen
voor Ouderen in Aa en Hunze
In de gemeente Aa en Hunze vinden meerdere bewegingsactiviteiten plaats onder
de noemer Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO).
Zo kunt u in Rolde meedoen met tai Chi. Is dansen meer uw ding? Dan bestaat de
mogelijkheid om op maandagavond in de Boerhoorn mee te doen met volksdansen. In
Gasselternijveenschemond, Grolloo, Annen en Eexterveen bieden we gymnastieklessen
aan voor senioren. Ook hebben we activiteiten die plaatsvinden in de buitenlucht. Op
maandag, dinsdag en donderdagmiddag wordt er sportief gewandeld in de bossen bij
Eext en Annen.
Lijkt het u leuk om twee keer gratis mee te doen of wilt u liever eerst gewoon even
kijken? Allemaal geen probleem. Voor vragen of het aanvragen van een folder kunt u
terecht bij Grietje Paas van Impuls. Ze is te bereiken op 0592 – 24 59 24 en 06 – 21 50
54 88. Op www.impulsaaenhunze.nl treft u meer informatie aan over de tijden waarop de
activiteiten plaatsvinden.

Op initiatief van Gemeentebelangen
Aa en Hunze dienen alle fracties motie in
over behoud kinderhartchirurgie UMCG
Tijdens de raadsvergadering van gemeente Aa en Hunze hebben vanavond, 3
februari, op initiatief van Gemeentebelangen alle fracties een motie ingediend.
Met deze motie verzoekt de gemeenteraad het college een brief richting minister
Ernst Kuipers te sturen voor het behoud van de kinderhartchirurgie in het
UMCG.
Dit, omdat met het verdwijnen van de kinder- en complexe hartchirurgie niet alleen
de essentiële hartzorg uit het Noorden verdwijnt, maar ook een gat slaat in de
multidisciplinaire zorgverlening van het ziekenhuis.
Daarnaast is met het verdwijnen van deze afdeling, het niet meer mogelijk om
longtransplantaties bij kinderen uit te voeren als deze chirurgen verdwijnen. Bovenal is
het voor ouders van kinderen die een operatie moeten ondergaan, de lange reistijd een
enorme belasting bovenop de zorgen die zij al hebben.
In de motie vreemd aan de orde van de dag (een motie die gaat over een onderwerp dat
niet op de agenda van de raad staat) wordt verzocht dat de gemeente Aa en Hunze, zo
mogelijk samen met andere gemeenten in onze provincie, een krachtig afkeurend signaal
richting Den Haag dient te sturen. De motie is aangenomen.

Computercursus Klik & Tik voor beginners
in Borger, Nieuw-Buinen en Odoorn
Wilt u ook nu eens eindelijk die computer onder de knie krijgen? Dat kan met
hulp van de Bibliotheek. In de gemeente Borger-Odoorn is het mogelijk om
kennis te maken met de computer. De Basismodule bestaat uit 5 lessen voor
mensen die nauwelijks of nog nooit (zelfstandig) met een computer hebben
gewerkt. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het aanzetten van de
computer, typen, teksten aanpassen en e-mail versturen.
Klik & Tik is een oefenprogramma dat de cursist in de Bibliotheek kan doen. De filmpjes
laten zien hoe het werkt en daarna kan de deelnemer zelf gaan oefenen. De cursus kan
onder begeleiding van een docent gevolgd worden. Deze gratis cursus wordt gegeven
op vijf dagdelen. Bibliotheek Borger: Woensdagmorgen 9, 16, 23 en 30 maart en 6 april.
Bibliotheek Nieuw Buinen: Woensdagmorgen 2, 9, 16, 23 en 30 maart. Bibliotheek
Odoorn: Dinsdagmorgen 8, 15, 22 en 29 maart en 5 april.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met of langsgaan bij één van de bibliotheken
in de gemeente of met Gea Uil tel. 088-0128235. Kunt u niet naar één van deze
bibliotheken en hebt u welke belangstelling voor de cursus, laat het ons dan ook weten.
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Gea Uil werkt 40 jaar bij Biblionet Drenthe: ‘Afwisseling
maakt het zo leuk’
Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957
E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Al 40 jaar werkt Gea Uil (62) bij
Biblionet Drenthe. Zij maakte
veel veranderingen mee en heeft
allerlei functies gehad binnen de
organisatie, maar die afwisseling
maakt het werk volgens haar zo
ontzettend leuk.
Door Eline Lohman

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

Het begon allemaal in februari 1982,
toen Gea driekwart jaar lang als invaller
werkte bij allerlei bibliotheken in de
hele regio en op het centrale kantoor.
Een jaar later kwam er een vacature
voor vestigingsleider in NieuwBuinen en Gea werd uitgekozen.
16 jaar lang werkte zij daar. Daarna
werkte ze ook nog voor Biblionet
Drenthe in de gemeente Aa en Hunze
en vanaf 2009 in Borger-Odoorn.
Vandaag de dag is Gea te vinden bij
de bibliotheekvestigingen in Odoorn
en Valthermond, sinds 2016. Ze regelt
daarnaast ook onder meer allerlei
activiteiten, zoals computercursussen
en het belastingspreekuur voor alle
vestigingen in de gemeente BorgerOdoorn.

Het 40-jarig jubileum wordt woensdag
9 februari bescheiden gevierd, later
volgt nog een moment voor een wat
uitgebreidere viering, wanneer het
“Het is heel divers,” vertelt Gea over
weer kan. Gea: “Ik kijk heel goed
haar werk. “Mensen denken vaak dat het terug op die 40 jaar. Een aantal jaar
saai is om in een bibliotheek te werken, geleden was er een reorganisatie en
maar dat is het helemaal niet. Het is
toen heb ik nagedacht over het doen
juist heel afwisselend en dat maakt het
van ander werk, maar ik kon niets
zo leuk. Je werkt met allerlei mensen,
leukers bedenken dan het werk dat ik
van jong tot oud en met verschillende
nu doe! Door de jaren heen heb ik veel
soorten boeken. Daarnaast ben je druk meegemaakt. In het begin draaide alles
bezig met het organiseren van allerlei
om het boek en tegenwoordig is er veel
evenementen – van Kinderboekenweek gedigitaliseerd en doen we meer – de
tot Digitaal café.”
bibliotheek is een vraagbaak voor de
gemeenschap geworden. Wat ik daarvan
vind? Dat is juist goed; je moet met je

tijd meegaan. Eén van de hoogtepunten
in die 40 jaar vond ik de verhuizingen
en het krijgen van een nieuwe
bibliotheek. Dat heb ik meegemaakt in
Nieuw-Buinen en in Borger en straks in
Odoorn ook weer, waar we een echte
huiskamer van het dorp gaan worden.
Dat zijn heel leuke dingen om mee te
maken.”
Vanzelfsprekend houdt Gea van
boeken. “Ik lees één of twee boeken
per week. Ook bij lezen houd ik van
afwisseling. De ene keer pak ik een
spannend boek, de andere keer een
romantisch exemplaar. Het is maar net
wat ik tegenkom en me aanspreekt.”

‘Tijd voor ’n bakkie!’

Koffie-ochtenden in Borger weer van start
U kunt, na een verplichte stop, nu weer terecht op de koffie-ochtend
Ook als je vakantieganger bent: wees
georganiseerd door de Protestantse Gemeente van Borger. Ontmoeting
welkom!
en goed gesprek, wat wil je nog meer!? Meestal komen er ruim twintig
bezoekers. En vanzelfsprekend houden we ons aan de regels van afstand en
checken de QR-code. De ochtenden vinden plaats in Het Anker, achter de
Goede Herderkerk, ingang zowel aan de Brinkstraat als aan de Hoofdstraat.
Een stoepbord wijst de weg. Heb je een dag vrij van het werk? Of ben je
veel alleen? Kom eens langs voor een bakkie! Zo spreek je nog eens iemand.
De eerstvolgende keren zijn op 10 en
24 februari en vervolgens op de 2e en
4e donderdagmorgen van elke maand.
Vrije inloop tussen 10.00 uur en 11.30

uur voor koffie of thee en een praatje.
De kerkzaal kan bezichtigd worden. Wie
dat wil, kan daar in stilte zitten of een
kaarsje aansteken.

Frowein zoekt bezorger in Odoorn en
Buinen
Het verspreidingsbureau dat de bezorging verzorgd van Week in Week uit
is op zoek naar nieuwe bezorgers om de krant in delen van Odoorn en Buinen
te bezorgen.
Mocht je hierover meer info wensen dan
kun je bellen met 0591 – 677 520

of mail naar info@frowein-groep.nl
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‘Heel Borger-Odoorn bakt’ leverde veel
blije gezichten op

Afgelopen zaterdag stond de gemeente Borger-Odoorn in het teken van
lekkere gerechten halen en bezorgen. Alles in het kader van ‘Heel BorgerOdoorn bakt’, een actie die door enkele inwoners van 2e Exloërmond die
bij het CDA zijn betrokken op poten is gezet. Ze wilden er verbinding in
de gemeente mee bereiken en dat is gelukt. Hoe? Door mensen te vragen
tal van lekkernijen te bakken en ze aan mensen die wel wat extra aandacht
kunnen gebruiken te geven. Afgelopen zaterdag werden de baksels bij de
bakkende mensen gehaald en later die dag bij inwoners van de gemeente
bezorgd.
Tientallen mensen waren afgelopen
zaterdag druk aan het bakken. Zo ook
mevrouw Schoemaker (rechts op de
foto) uit Valthermond. Ze bakte kleine
exemplaren van het Groningse gerecht
poffert. Dat deed ook 2e Exloërmonder

Ruud Boven (links op de foto), een van
de initiatiefnemers van de actie. En zo
waren er meer gerechten. “We zijn er
echt heel blij mee dat zoveel mensen
aan het bakken zijn gegaan. Iedereen
heel erg bedankt. Ook namens de

mensen die de baksels hebben mogen
ontvangen. Door en voor BorgerOdoorn, prachtig toch?”, aldus Boven.
De organisatie is erg lovend over het
aantal mensen dat aan het bakken
was geslagen, maar gaf aan het ook
fantastisch te vinden zoveel mensen blij
te hebben gemaakt. “Er waren mensen
bij die meerdere baksels maakten en al
met al hebben we meer dan honderd
mensen blij kunnen maken”, vervolgde
Boven. Mevrouw Schoemaker deed het
ook graag net als al die anderen. (Week
in Week uit / Gerry Grave)

Ivonne Mulder twintig jaar eigenaresse van Snackbar
Succes in Gieten

Op 1 februari jl. vierde Ivonne Mulder uit Gieten het heuglijk feit dat zij die
dag twintig jaar eigenaresse van Snackbar Succes in haar woonplaats is. De
snackbar is tijdens die twee decennia een begrip in Gieten en omgeving
gebleken, want velen wisten de weg er naartoe te vinden en dat maar liefst
zeven dagen per week, want elke dag is de snackbar geopend.
Mulder komt uit een horecagezin en
kreeg de kans de snackbar in 2002 van
een kennis over te nemen. Voor haar
een droom die uitkwam. “Ik wilde altijd
al voor mezelf beginnen en toen ik de
kans kreeg de snackbar over te nemen
was ik wel erg blij.”

“Ik wil graag iedereen bedanken die mij
heeft geholpen om de twintig jaar te
hebben kunnen realiseren. En ik hoop
de klanten nog lang te mogen begroeten
in de snackbar.”

Hoelang Mulder nog doorgaat met
het runnen van Snackbar Succes? Ze
Nu, twintig jaar later, geniet ze nog altijd weet het niet, maar weet één ding wél:
van het ondernemerschap en het werk
“Voorlopig is Snackbar Succes The
in de snackbar aan de Stationsstraat.
Place to Be”, lachte ze. “Tot ziens in de
Zonder al die klanten die er al die jaren snackbar waar wij onze boerenberehap
kwamen kon dit natuurlijk niet mogelijk en al die andere heerlijke gerechten
worden gemaakt en dus dankt ze
graag voor u blijven maken.” (Week in
iedereen enorm.
Week uit / Gerry Grave)

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

IJS 0,PR .40
17
€

AUDI A1Sportback 1.0 TFSI Pro
Line navi/airco/15”LM /Cruise/PDC
April 2018 - Wit - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 25.665 km
Nieuwprijs: €25.660,-

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 .70
20
€

KIA STONIC 1.0 T-GDi DynamicLine navi/airco/17”LM /camera/roofrailcruise - Januari 2020 - Grijs/
oranje - Stof - Benzine - Handgeschakeld - 34.908 km
Nieuwprijs: €25.220,-

IJS 9,PR .99
15
€

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

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
MAIL: VERKOOP@AUTOCENTRUMBORGER.NL

WIJ DOEN ONDERHOUD
AAN ALLE MERKEN & TYPE
AUTO’S & CAMPERS!
IJS 0,PR .70
17
€

NISSAN MICRA 1.0 IG-T Automaat
N-Connecta navi/16”LM /cruise/
camera/clima
Mei 2019 - Rood metallic
Stof - Benzine - Automaat
17.416 km - Nieuwprijs: €26.550,-

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 0,PR .90
20
€

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

IJS 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
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 9,PR .99
18
€

DT T
R
WO ACH
W
R
VE

OPEL CROSSLAND X 1.2 T navi/
clima/16”LM/pdc
Juli 2019 - Blauw metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
36.185 km - Nieuwprijs: €28.330,-

IJS 9,PR .99
21
€

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

IJS 0,PR .40
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,-

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 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 .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,-
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Wethouder Houwing reikte zeemsponzen Zomaar een raadsvergadering?
Eenzaamheidsbestrijding en PostNL?!
uit in Borger
Het was weer raad, een besluitvormende in
dit geval. We kregen de handen redelijk op
elkaar voor ons voorstel om als gemeente
Borger-Odoorn aan te haken bij het initiatief
van PostNL om hun bezorgers te trainen in
het herkennen van signalen van eenzaamheid.
En zij geven dat signaal vervolgens door aan
bijvoorbeeld onze welzijnsorganisatie Andes.
Die dan onmiddellijk in actie zouden moeten
komen. En voor de volledigheid: ook de
PvdA kwam met eenzelfde voorstel.

Afgelopen donderdag 3 februari
kregen bezoekers van het centrum
in Borger Borger een handige
zeemspons cadeau uit handen van
wethouder Nynke Houwing.
Zo’n zeemspons is ideaal om
condens van autoruiten te halen
en de ruit schoon te houden. Zo
zorgen weggebruikers voor goed
zicht en dat is extra belangrijk in de
winter. De uitdeelactie is onderdeel
van de wintercampagne van het
Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe
(VVBD). Tijdens de campagne krijgen
weggebruikers handige tips over
gladheid, verlichting en slecht zicht.
Zo kunnen ze ook in de winter snel en
veilig op pad. Lees alle tips op
www.opwegindewinter.nl

Gemeentebelangen BorgerOdoorn wil oplossing voor slechte
woonomstandigheden tijdens renovatie
woningen Lefier in Nieuw-Buinen

Ook GroenLinks heeft hart voor (binnen)
sport
En ook voor sportactiviteiten buiten
natuurlijk. Maar wij willen dan wel
kijken naar de omvang van onze
portemonnee én een goed overzicht
hebben over de staat van onderhoud van
álle binnensportaccommodaties in onze
gemeente. Dit voor een prioriteitenstelling.
Maar nee hoor! Zonder dit overzicht werd
er nu al voor gekozen 3 scenario’s verder
te onderzoeken; kern: nieuwbouw voor
de huidige Koel in Borger en een nieuwe
gymzaal voor bij het nieuwe Esdal College.
Jaarlijkse lasten? € 462.000 per jaar 40 jaar
lang (en dat dan van de € 500.000 die we
jaarlijks opzij hebben gezet). GroenLinks

en Leefbaar BO vonden het te gek nu
al die richting in te slaan. Wij stemden
dus tegen. Natuurlijk willen we goede
sportvoorzieningen! Maar wel in de nieuwe
raad, beschikkend over een totaaloverzicht
van wat allemaal moet en op een financieel
verantwoorde manier.
Met 1 hamerslag straks van 75.000 naar
140.000 vleeskuikens
Letterlijk met 1 hamerslag! GroenLinks
stemde een paar jaar geleden al tegen het
nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Dit
onder andere omdat wij tegen de mogelijk
gemaakte forse vergroting van het agrarisch
areaal waren. En nu mochten wij in een
korte stemverklaring aangeven dat wij geen
uitbreiding van de intensieve veehouderij
in een omvang als dit willen. Bijna een
verdubbeling! We waren als GroenLinks de
enigen die tegen stemden! Kortom: zomaar
een donderdagavond eind januari 2022!

Gemeentebelangen Borger-Odoorn heeft wethouder Nynke Houwing vragen gesteld
over de slechte woonomstandigheden waar een groot aantal inwoners van NieuwBuinen op dit moment mee te kampen heeft. Bewoners van huurwoningen aan
de Chrysantstraat, Primulastraat en de Akelei voelen zich in de steek gelaten door
woningcorporatie Lefier. Al meer dan een week lang konden ze geen gebruik maken
van hun toilet en douche. Ook koken was door grote hoeveelheden stof in hun woning
bijna onmogelijk. Gemeentebelangen vindt het onacceptabel dat inwoners geen
waardige vervangende faciliteiten krijgen.
Gemeentebelangen hoopt dat de wethouder
de raad van antwoorden kan voorzien.
De partij vraagt onder andere of de
wethouder bekend was met de problemen
en of de wethouder zich kan inspannen
voor een compensatie aan de getroffen
inwoners. ‘Lefier heeft de inwoners wel
vervangende faciliteiten aangeboden, maar
als die vervolgens niet geplaatst worden en
inwoners na veel heen-en-weer bellen pas een
wisselwoning ter beschikking krijgen, gaat er
wel iets mis’, laat Gemeentebelangen weten.
Toen bewoners eenmaal gebruik konden
maken van de wisselwoning waren de

problemen nog niet verholpen. Bewoners
vertelden dat Lefier geen rekening heeft
gehouden met de staat van de wisselwoning,
er komen veel klachten binnen over de
hygiëne.

Pijnvrij wandelen? Dat kan!

Gemeentebelangen ziet graag dat de
wethouder met het oog op de tweede
renovatieronde in maart de vinger aan de pols
houdt en met Lefier in gesprek gaat over het
tot nu toe doorlopen proces, zodat de tweede
ronde voorspoediger verloopt. De partij
beraadt zich op dit moment over een motie,
mochten de antwoorden van de wethouder
niet het gewenste resultaat opleveren.

Argentijnse Tango dansschool houdt vol:
derde herstart!
Voor de derde keer tijdens de coronaperiode starten er weer lessen Argentijnse Tango
in ZO-Drenthe! Twee keer moesten ze weer stoppen na een tijdje, maar de cursisten
willen graag. Ook nu weer! Christine en haar vrijwilligers gaan dus door!
Vanaf 11 februari starten de
wekelijkse lessen weer, op
de vrijdagavonden in Valthe
en op de dinsdagavonden
in Emmen. Meld je wel van
tevoren aan via de website
argentijnse-tango-zodrenthe.
nl
U vindt op de website ook
het aanbod voor het nieuwe
seizoen. En er is veel te zien
en te horen op deze site, een
mooi voorproefje van de
lessen.

Buitenrecreatie is tegenwoordig het nieuwe sporten. Uit onderzoek blijkt dat maar
liefst 96% van de mensen regelmatig tot dagelijks wandelt tijdens een (thuis)werkdag.
Wandelen heeft een enorm positieve invloed op je hele lichamelijke en mentale
gesteldheid.

Niets vervelender voor een wandelaar dan
pijn aan je voeten of knieën tijdens het
wandelen
“Wandelen moet pijnvrij kunnen”, aldus
podotherapeut Roëlle Stad van Voetstuk
en de communicatie met anderen staan
Podotherapie. Stad: “Als je stopt met
Misschien bent u nog wat huiverig om
centraal. Het is een intuïtieve dans waarin
wandelen omdat je klachten krijgt is
close te dansen, maar dat kan nu weer, wel
improvisatie een grote rol speelt. Het gaat
dat jammer en vaak is het ook helemaal
mét corona toegangsbewijs. De organisatie
erom de ander de ruimte te geven om zich
niet nodig. Maar zomaar doorlopen met
gebruikt een grote zaal en reinigt de lucht
op zijn/haar best te laten zien. Iedereen kan
pijnklachten is onverstandig. Onze missie
extra met een luchtreiniger.
deze dans leren en ervan genieten tot op
is dat mensen pijnvrij kunnen bewegen.
hoge leeftijd. De muziek is een mengeling van En vaak lukt ons dat. Natuurlijk zijn er
Dansen op basis van contact, zónder allerlei
nieuwere tangomuziek en van de traditionele uitzonderingen, mensen die chronisch ziek
moeilijke passen. Gezond blijven zonder
tangomuziek.
zijn of mensen die chronische pijnklachten
zware inspanning. Les krijgen van een ervaren
ervaren. Voor die groep zetten wij ons
en gediplomeerd danspedagoge. Op mooie
Wil je een hobby waarin je veel bijzondere
overigens ook in. We kijken goed naar de
klassieke tangomuziek. De Argentijnse Tango mensen leert kennen? Dan zal de Argentijnse oorzaak van de klachten en zoeken de beste
is een bijzondere dans. De passie, het contact Tango een verrijking voor je zijn!
oplossing daarbij. Met een goede opbouw en

goede techniek moet ieder mens in principe
pijnvrij kunnen lopen.”
Handig
Veel mensen wandelen met verkeerd
schoeisel. Of ze wandelen gelijk elke
dag een half uur. Beter is het om een
opbouwschema te gebruiken waarbij je om
de dag start met wandelen. Want vergis je
niet, wandelen is net zo goed een sport. En
spieren en pezen moeten de tijd krijgen om
te herstellen. Op de website Voetstuk.nl vindt
u meer informatie over dit onderwerp, een
verantwoord schema en een handige app. Wie
klachten heeft, kan voor advies gratis op het
inloopspreekuur van Voetstuk Podotherapie
terecht (0599 - 729009).
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Met diep respect hoe ze haar ziekte heeft gedragen,
nemen we nu met weemoed afscheid van onze lieve,
dappere Zus en tante Zusje

Albertje Baas – de Jong

Dinsdag 8 februari 2022

“...altijd voorwaarts met een positieve blik...”

Albertje Baas – de Jong
19 augustus 1938

|

7 februari 2022

Bewondering, onwijs veel liefde en diep respect voor jou
		Jan en Wikje
		
Annie en Geert in herinnering
		Kina en Wim
		
Martje en Dick
		
Neven en nichten
De rust is haar gegund, maar wat gaan we haar missen.

		
		

Echtgenoot van Jan Baas
Rick, Marjan en Marieke

		
		

Femma, Amara en Demian
Jan, Dorien en Gerjan

Dank richting de medewerkers van de Paasbergen voor de
liefdevolle zorg en toewijding.

Kennismaken met Stoelgymnastiek in Dorpshuis
Exloo

Wanneer: Dinsdagen 15 en 22 februari en 1 en 8 maart.
Tijd: 09.30 – 10.15 uur ( daarna koffiekwartiertje). Locatie:

Bedroefd delen wij u mede dat na een periode van
afnemende krachten, thuis waardig en rustig van
ons is heengegaan, mijn lieve man,
onze zorgzame vader

Henk Wolf
* 8 januari 1941

† 4 februari 2022
56 jaar

Er is gelegenheid om afscheid van Albertje te
nemen op vrijdag 11 februari van 19.00 tot 20.00 uur in
Woonzorgcentrum de Paasbergen, Paasbergen 1 te Odoorn.
De crematie vindt in besloten kring plaats.

Fiena
Jeanet en Johan

Wilt u graag bewegen maar bent u niet meer zo mobiel? Dit is uw kans. Er worden 4 gratis kennismakingslessen
stoelgymnastiek aangeboden. Tijdens de lessen wordt er op, naast en achter de stoel oefeningen gedaan.
Maar lukt staan niet meer zo goed, geen probleem want alle
oefeningen kunnen ook zittend uitgevoerd worden. Er wordt
in een ontspannen en gezellige sfeer gewerkt aan spierkracht,
lenigheid, coördinatie en conditie.

Voor hem een verlossing
Voor anderen verdriet
Hij wilde wel vechten
Maar de kracht was er niet

Hoofdstraat 64
7875 AD Exloo

Dorpshuis Exloo.
Lesgeefster: Meta Koerts.
Opgave vóór 12 februari bij Petra van den Bosch,
Combicoach seniorensport van de gemeente Borger-Odoorn.
p.vandenbosch@borger-odoorn.nl of tel.nr: 06 – 11 39 43
01.

De crematie heeft in besloten kring plaats
gevonden.
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Jouw Hypotheek & Jouw Verzekering
Alle hypotheken en verzekeringen onder 1 dak
Door Miranda Wolters
Sinds Henk Eising in 2019 startte met Jouw Hypotheek aan de Weerdingerstraat in
Emmen zit de groei er flink in. Dat resulteerde in april vorig jaar in de verhuizing naar
het pand direct aan de rotonde van de Hoofdstraat/Weerdingerstraat en inmiddels
heeft ook daar de eerste interne verbouwing alweer plaatsgevonden.
Henk opende in 1987 in Emmen één van
de eerste kantoren van De Hypotheker in
Nederland, gevolgd door een aantal andere
vestigingen in Noordoost Nederland en is
dus met recht een specialist op het gebied
van hypotheken te noemen. Nadat hij zijn
laatste kantoor in 2008 van de hand deed
bleef het bloed kruipen waar het niet gaan
kon, zo kwam het dat hij in 2019 met Jouw
Hypotheek van start ging. Op het kantoor
in Emmen werkt hij op het gebied van de
hypotheken samen met freelancer Dirk
Buwalda en sinds 1 januari ook met zijn
zoon Herm. Tijmen, de andere zoon van
Henk en tevens wielrenner van beroep,
kwam het kantoor al in oktober vorig
jaar versterken met Jouw Verzekering.
nu. Echtgenote Monique verleent de
administratieve ondersteuning. Vanwege
de groei was het nodig het huidige pand
alweer wat aan te passen omdat er een
extra spreekkamer gerealiseerd moest
worden.
Jouw Hypotheek: Henk, Dirk & Herm
Jouw Hypotheek is aangesloten bij
franchiseorganisatie Hypokeur en
biedt hypotheken van werkelijk alle
hypotheekverstrekkers aan; van alle
banken, verzekeringsmaatschappijen
en pensioeninstellingen. De slogan is
“Jouw Hypotheek opent deuren”. Deuren
naar droomhuizen en deuren naar een
hypotheek op maat. Wat hen daarbij
bijzonder maakt is dat er veel kennis en
ervaring in huis is. Eén brok ervaring, zeg
maar.

“Ik begon in 2019 aanvankelijk alleen,
maar daar kwam Dirk begin 2020 al snel
bij”, aldus Henk. “Dirk werkt als freelancer
voor Jouw Hypotheek en nam ook zo’n 20
jaar ervaring in het vakgebied mee.” “Ik
hield voordat ik naar Emmen kwam lang
een eigen kantoor in Klazienaveen”, vult
Dirk hem aan. “De samenwerking verloopt
erg prettig, we overleggen regelmatig en
delen veel kennis met elkaar en dat is
uiteindelijk alleen maar voordelig voor
de klant.” Op 1 januari van dit jaar kwam
Herm Eising als jonge, fanatieke hond
het team versterken. Herm werkte sinds
2008 als hypotheekadviseur bij ABN Amro
en heeft zich vanaf 2017 steeds meer
toegelegd op vermogensbeheer. Hij vertelt:
“Omdat ik het werk als hypotheekadviseur
miste besloot ik de sprong te wagen om
als zelfstandige bij Jouw Hypotheek aan
de slag te gaan. Wat me in het werk als
hypotheekadviseur vooral aantrekt is het
feit dat ik te maken heb met klanten die
ik gelukkig kan maken met een hypotheek
voor hun droomhuis en ik hen daarbij van
begin tot eind kan en mag adviseren en
bijstaan.”
Jouw Verzekering.nu: Tijmen
Nadat hij de benodigde diploma’s en
certificaten behaalde begon Tijmen Eising
in oktober vorig jaar Jouw Verzekering.
nu. Hij heeft zich gespecialiseerd in
de verzekeringen voor particulieren
en daar vallen bijvoorbeeld de
aansprakelijkheidsverzekering, de
inboedel- en opstalverzekering maar

ook autoverzekeringen onder. Zijn werk
als verzekeringsadviseur valt goed te
combineren met het wielrennen, zijn
andere passie. “Met Jouw Verzekering.
nu neem ik de klant al het uitzoekwerk uit
handen, kijk voor hen welke verzekeringen
nodig zijn en zoek daarbij de meest
voordelige voor hen uit. Dat wil niet
zeggen dat alle verzekeringen bij dezelfde
maatschappij afgesloten moeten worden
trouwens, ik maak er een mooi pakket
tegen de meest gunstige voorwaarden en
tarieven voor hen van.”
Té belangrijk voor zomaar een advies,
begeleiding van a tot z
Een hypotheek en ook een verzekering is té
belangrijk voor zomaar een advies.
Bij Jouw Hypotheek en Jouw Verzekering.
nu is een eerste kennismakings- en
adviseringsgesprek altijd gratis. “Wat we
vooral heel belangrijk vinden is dat we
de klant uitgebreid alle mogelijkheden
laten zien”, zegt Henk. “Belangrijke vragen
waar we antwoord op geven gaan dan
bijvoorbeeld over hoeveel er geleend kan

worden, wat een woning dan mag kosten,
hoeveel eigen geld er nodig is en met
name natuurlijk wat of de uiteindelijke
maandlasten zullen zijn”. Dirk: “Wat onze
klanten ook op prijs stellen en als erg
prettig ervaren is dat we het volledige
pakket leveren en we hen gedurende het
hele proces begeleiden. We verzamelen
de benodigde documenten, vragen
de best passende offerte aan, regelen
notariszaken en noem maar op. Daarvoor
hebben we een hele checklist die we na
het tekenen van de hypotheekofferte met
hen doornemen zodat ze precies weten
wat hen in de eerstkomende tijd allemaal
te wachten staat en wat er administratief
gezien allemaal nog geregeld moet
worden.” Helder en duidelijk, omdat een
hypotheek of verzekering té belangrijk is
voor zomaar een advies.
Jouw Hypotheek en Jouw Verzekering.nu
Hoofdstraat 154 | Emmen
Tel: 0591-239345 | www.jouwhypotheek.nl
www.jouwverzekering.nu
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Oog voor detail is grote kracht van
Panman Dak- en Gevelservice in Stadskanaal
Panman Dak- en Gevelservice in Stadskanaal is een allround bedrijf op het gebied van
duurzame diensten. De visie van het bedrijf is gericht op het onderhouden, herstellen,
vernieuwen en ontwikkelen van gevel- en dakwerkzaamheden, voor zowel de particuliere
als zakelijke sector.
Door Eline Lohman

het bedrijf reinigen en nabehandelen met
een coating. Roy Panman: “Onze kracht is
De voornaamste taken van Panman
ons oog voor detail. Dat voeren we in alles
Dak- en Gevelservice zijn het reinigen en
door. In hoe we werken, in de uitstraling van
coaten van dakpannen en vervangen van
het materiaal en de medewerkers en in hoe
dakpannen. Verder kan het bedrijf met
we communiceren en offertes maken. Wij
een dakpanvervanging diverse andere
treden echt in detail, ook als het gaat om het
onderdelen meenemen zoals het plaatsen
informeren van de klant. Dit vinden wij heel
van kunststof windveren en dakgoten,
belangrijk: we leggen altijd precies uit wat
bekleden van dakkapellen en/of het plaatsen we doen, zodat de klant goed op de hoogte is
van volledig nieuwe dakkapellen, dakramen, van de werkzaamheden.”
dakisolatie en compleet nieuwe constructies.
Ook kan Panman Dak- en Gevelservice de
Ofwel: Panman Dak- en Gevelservice biedt
daken met zonnepanelen uitvoeren.
het totale plaatje als het gaat om dak- en
gevelservice. Want ook dit laatste is één
Voor gevelwerkzaamheden lopen de
van de stokpaardjes van het bedrijf in
diensten uiteen van reinigen, chemisch
Stadskanaal. Roy: “Wij reinigen en coaten
reinigen, zandstralen, aanbrengen van
gevels. Zowel gemetselde gevels als die
coating of impregnatie en voegherstel. Ook
met een beplating zijn uitgevoerd. Het
diverse vormen van (metaal)beplating kan
voegen en zandstralen van gevels doen

we ook. Hiermee worden de gevels weer
teruggebracht in nieuwstaat. Wij ontzorgen
de klant van A tot Z. In het noorden van
Nederland, maar ook geregeld in het midden
van het land.”
In de toekomst wil Panman Dak- en
Gevelservice zich breder inzetten op het
gebied van verwerken van coatings. Veel
producten waarmee het bedrijf werkt zijn
een vorm van verduurzaming en daar ligt de
focus op. Nu en in de toekomst, zegt Roy.
“Vanaf 2023 willen wij ons gaan richten op
isolatie, dat wordt een aparte tak binnen
ons bedrijf. Omdat we met onze diensten
meer in de breedte willen treden gaan we
een nieuw bedrijfspand bouwen. Dat gaat
hoogstwaarschijnlijk nog dit jaar gebeuren.
Dat pand zal ons de ruimte bieden om te
groeien. Volgend jaar volgt dan de focus
op isolatie. Daarmee willen wij het meeste
complete verduurzamingsbedrijf van de regio
worden. We willen daar ook een signaal mee
afgeven: We’re here to stay en we willen
verder groeien.”
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Egberts Fietsen, al meer dan 100 jaar
fietservaring in Borger
Egbert Fietsen is voor de fietsliefhebbers in Borger en wijde omgeving al meer dan
100 jaar een begrip op het gebied van alles dat met fietsen te maken heeft. Is aan de
voorkant van het pand goed te zien hoe de winkel in de afgelopen jaren steeds groter
geworden is, bij binnenkomst raak je als fietsliefhebber pas écht onder de indruk.
Fietsen is nog altijd onverminderd populair
in Nederland en ondanks, of juist dankzij,
corona waren het drukke tijden in de
winkel aan de Hoofdstraat. Fietsen is
gezond en het brengt mensen in beweging
en was juist de afgelopen tijd dé manier
om lekker buiten in beweging te kunnen
zijn. Ander voordeel van fietsen is dat het
een voordelige manier van vervoer is,
zeker met de huidige brandstofprijzen en
doordat steeds meer werkgevers lease- of
fietsplannen aanbieden is de aanschaf
van een nieuwe fiets voor bijna iedereen
aantrekkelijker geworden.

zich in het frame bevindt. Voordeel daarvan
is dat de fiets er mooier uitziet want de
accu achterop de fiets is hierbij verleden
tijd en de accu kan wat groter worden
doordat er in het frame heel veel ruimte
is. Daarnaast worden steeds meer fietsen
voorzien van een riem in plaats van een
ketting en dat heeft als grote voordeel
dat de aandrijving stiller is en de riem een
langere levensduur heeft dan de ketting.

Specialized, Cannondale, Cube, BMC en
Colnago
Voor de sportieve fietser zijn er onder
andere de mountainbikes en racefietsen
Koga, Sparta, Batavus, Gazelle en Pegasus van Specialized, Cannondale, Cube, BMC
Iedere fietser, recreant of sportief,
en Colnago. Elk van deze merken heeft zijn
vindt dat wat hij of zij zoekt bij Egberts.
eigen kwaliteiten, voordelen en unieke
Voor iedereen is er een ruime keuze
uiterlijk. Een aantal van de medewerkers bij
in zowel stadsfietsen, hybride fietsen,
Egberts Fietsen hebben zich gespecialiseerd
mountainbikes racefietsen en natuurlijk ook op het gebied van deze fietsen en zullen je
in Ebikes. Voor de recreatieve fietser zijn er er alles over kunnen vertellen. Specialized
onder andere de fietsen van Koga, Sparta,
produceert sinds 1974 prachtige fietsen
Batavus en Gazelle en Pegasus. Deze
waarbij de wens van de fietser altijd voorop
merken leveren stuk voor stuk kwalitatief
staat. De instapmodellen van Cannondale
goede fietsen waarbij Koga het merk is
zijn een goed startpunt voor de beginnende
dat zich wat meer onderscheidt door veel
fietser maar het merk heeft ook modellen
aandacht aan de luxe afwerking en het
voor de fietser die al veel langer sportief
uiterlijk te besteden. Steeds meer fietsers
fietst. De fietsen van Cube worden in
kiezen voor de Ebike en de ontwikkeling
Duitsland geproduceerd en wat het merk
van deze fietsen heeft de afgelopen
onder andere uniek maakt is dat zij voor
jaren daardoor ook grote verbeteringen
de productie van een fiets niet een kant
doorgemaakt. De motoren worden steeds
en klaar wiel gebruiken maar zelfs dit
efficiënter en stiller, accu’s worden steeds
onderdeel zelf in elkaar zetten. En zoek je
lichter maar wel groter zodat ze meer
een passende fietsoutfit of accessoire bij
kilometers aan kunnen en steeds meer
je fiets? Dan zul je ook op dit gebied zeker
merken leveren fietsen waarvan de accu
slagen in je zoektocht, de keuze is groot.

Werkplaats
Wat je bij een bezoek aan de winkel op
zal vallen is dat de werkplaats zich in
het midden van de winkel bevindt. Men
heeft hier bewust voor gekozen omdat
de werkplaats ook een enorm belangrijk
onderdeel van de dienstverlening van
Egberts Fietsen is. De monteurs in de
werkplaats zijn allround, ze hebben genoeg
kennis en ervaring om iedere soort fiets te
kunnen repareren of onderhouden. Dat de
werkplaats grenst aan de winkel heeft ook
als voordeel dat de medewerkers op de
winkelvloer snel even kunnen overleggen
met hun collega’s in de werkplaats als dat
nodig is.

Het weer wordt zo langzamerhand steeds
mooier en we zullen dus meer en meer
tijd op de fiets gaan doorbrengen. Ben je
toe aan een nieuwe fiets, twijfel je over
welke fiets bij je past of is het tijd voor
een onderhoudsbeurt of reparatie aan je
fiets? De medewerkers van Egberts Fietsen
helpen je graag!
Egberts Fietsen
Hoofdstraat 63 A
Borger
Tel: 0599 – 234224
info@egbertegberts.nl
info@egbertsfietsen.nl
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Tuin en HOF in Borger: laat het voorjaar maar
komen
Bij Tuin en HOF in Borger zijn ze weer helemaal klaar voor het voorjaar. Van
bloempotten tot lampen – er is weer allerlei moois te krijgen bij de sfeervolle zaak.

De winkel is helemaal voorjaarsklaar. Met
nieuwe accessoires als gebaksbordjes,
hanglampen, geurbranders en –kaarsen en
nog veel meer. Het is volgens Pascal Doorn
eigenlijk teveel om op te noemen. “We zijn
vier weken lang dicht geweest door corona
en dat was voor ons een goed moment
om de winkel helemaal schoon en fris te
maken, met een andere indeling. De winkel
is weer tiptop in orde voor het voorjaar en
daar zijn we heel blij mee.”
Onder andere met lekker veel
kamerplanten zijn bij Tuin en HOF te
vinden. Van varens tot aan palmbomen
en alles wat daar tussenin zit. Wie een
kamerplant zoekt die niet op voorraad is,
kan deze laten bestellen en dan is deze de
volgende dag in huis. Pascal: “We hebben
veel kamerplanten in de winkel staan. We

proberen te variëren met het assortiment,
zodat er elke week wat anders te vinden is
in de winkel.”
Er zijn allerlei trends te zien voor
dit voorjaar. Een uitvloeisel van de
kerstperiode, noemt Pascal het. “Toen zag
je al de trend van veel gouden en zwarte
kleuren. Die trend zet zich nu voort – deze
kleuren zie je dit voorjaar ook terug in
de producten, zeker die zwarte trend.
Verder zijn natuurlijke en Scandinavische
kleuren in trek. Veel hout, roze en
parelmoerkleuren zullen terug te vinden
zijn in de producten voor dit voorjaar.
Daar hebben we de winkel dan ook op
ingedeeld. We proberen nu een inhaalslag
te maken. Al mogen we zeker niet klagen:
2021 is een goed jaar voor ons geweest
gelukkig. We hebben er echt weer zin in,

laat het voorjaar maar komen!”
Kom langs om het voorjaarsassortiment van
Tuin en HOFmet eigen ogen te bekijken. En
voor wie het nog niet wist: het bedrijf kan
ook rouw- en trouwwerk verzorgen. Dat
laatste komt sinds kort weer op gang.

Pascal: “We hebben al wat aanvragen voor
trouwwerk. We zijn zeer benieuwd wat er
de komende tijd nog meer volgt. We zijn blij
dat we mensen weer kunnen voorzien van
mooie bloemen voor tijdens hun bruiloft.”

Nieuw in de collectie!
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Autobedrijf Misker in Emmen wint
Ford Chairmans Award
De Ford Chairmans Award wordt jaarlijks
uitgereikt aan de allerbeste Ford-dealer
op het gebied van klanttevredenheid.
Autobedrijf Misker met vestigingen in
Emmen, Hardenberg en Stadskanaal heeft
deze award gewonnen, op het gebied van
aftersales.
Door Eline Lohman
Bram Misker, eigenaar van Autobedrijf
Misker, kan zijn trots niet verbergen: zijn
bedrijf heeft de Ford Chairmans Award
gewonnen en dat kan hij wel van de daken
schreeuwen. Terecht, want het bedrijf
heeft er de laatste jaren alles aan gedaan
om de klanttevredenheid naar de top te
brengen, vertelt Bram. “Het winnen van
deze prijs – een trofee – betekent dat je
bij de Europese top hoort op het gebied
van klanttevredenheid. Mooi, want toen ik
ruim vier jaar geleden het bedrijf overnam
van mijn vader, had ik als doelstelling ‘we
willen niet de grootste zijn, maar wel de
beste’. Dat dit opgemerkt wordt door Ford,
vind ik prachtig. Wij proberen altijd mee te
denken met de klanten, zodat zij tevreden
de deur uit gaan. Dat begint al bij onze
medewerkers: die moeten net zo goed met
een tevreden gevoel bij ons werken, anders
kunnen zij er ook niet voor zorgen dat de
klanten tevreden zijn. We doen het met
het hele team. De trofee krijgt dan ook een
mooi plekje in de zaak. De medewerkers
zijn ook erg blij met de award. Ze zien waar

we het met z’n allen voor doen. Ik kan
wel iets zeggen of roepen, maar ik kan dat
niet alleen het hele team moet mee willen
werken.”
Het familiebedrijf bestaat al 102 jaar. “Onze
kracht zit in die klanttevredenheid. We zijn
duidelijk in wat wel en niet kan en ook zijn
we transparant in de communicatie naar

de klanten toe. Zeggen wat je doet en doen
wat je zegt: daar staan wij voor. Iedereen
kan een auto verkopen, maar net iets meer
bieden, dat is waar het om gaat. We staan
dicht bij de klanten en bij de medewerkers.
Het zit ook in de manier van werken. Wij
doen ons best om onze klanten zo goed
mogelijk te bedienen. Ik vind zulke zaken
vanzelfsprekend.” Inmiddels is Autobedrijf

Foto: Martin Zaagman
Misker al vele jaren niet meer weg te
denken uit Emmen en omgeving. Het is de
dealer van Ford en Mazda van de regio.
Meer weten? Kijk op de website
www.misker.nl voor meer informatie over
het bedrijf in Emmen.

Week in Week uit
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W&W Garagedeuren: ‘Steeds meer mensen kiezen
voor een elektrische garagedeur’
W&W Garagedeuren in Stadskanaal is gespecialiseerd in het vervangen van een oude
kanteldeur voor een nieuwe sectionaaldeur. Daarbij zorgt het bedrijf er altijd voor dat
alles past: een garagedeur wordt naar de situatie gemaakt en niet andersom. Hiermee
biedt W&W Garagedeuren maatwerk.
Door Eline Lohman

De broers vormen een aangename
“Wij ontzorgen mensen van A tot Z,” vertelt werkcombinatie. Zij monteren allebei
Robert Wobbes, die het bedrijf samen
deuren bij mensen thuis of op het werk. En
met zijn broer runt. “De oude garagedeur
waar Robert meer van de acquisitie is, richt
gaat eruit en de nieuwe erin. De oude
zijn broer zich meer op de administratie.
deur voeren wij af en mochten er lichte
Robert: “Wij vullen elkaar goed aan. Ons
bouwkundige werkzaamheden zijn, dan
sterke punt verwoord ik als ‘een man een
voeren wij die ook uit. Dan hoeven klanten man, een woord een woord’: wij komen
ook geen aannemer in te schakelen. Wel zo afspraken na en werken netjes. Alles is
handig.”
mogelijk. Wij maken ter plekke een deur op
maat. We zorgen er altijd voor dat het past.
Wobbes merkt dat steeds meer mensen
We maken de deur naar de situatie en niet
kiezen voor een elektrische garagedeur.
andersom.”
Dat begrijpt hij wel. “Bijvoorbeeld wanneer
mensen ouder worden. Het scheelt enorm W&W Garagedeuren werkt met goede
als je niet steeds een garagedeur met de
producten van Europese kwaliteit. De
panelen worden in België gemaakt, maar
hand open moet doen, maar ervoor kunt
de deuren zelf zijn Nederlandse producten
kiezen om dit elektrisch te doen. Hiermee
en de assemblage wordt ook nog eens in
kiezen mensen voor gemak. En voor het
milieu, want onze garagedeuren werken
eigen land gedaan. “Dat vinden wij erg
isolerend. De deuren zijn namelijk vier
belangrijk. We doen geen concessies aan
centimeter dik. Omdat je energiebesparend de kwaliteit en aan de materialen en we
bezig bent, is het mogelijk om subsidie
blijven trouw aan onze leveranciers. Ik denk
te krijgen voor de aanschaf van een
dat we wel kunnen zeggen dat wij goed zijn
elektrische garagedeur.”
in wat wij doen.”

Dat ‘doen’ is niet alleen het plaatsen van
garagedeuren, maar ook het aanbrengen
van zonwering. Bijvoorbeeld rolluiken,
screens en terrasschermen. Voor meer
informatie over de mogelijkheden die

W&W Garagedeuren kan bieden op het
gebied van elektrische garagedeuren en
zonwering kan gekeken worden op de
website van het bedrijf:
www.wenwgaragedeuren.nl
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Heerlijke gegrilde kipspecialiteiten bij
Kippie Emmen
In winkelcentrum de Weiert in Emmen
is Kippie Emmen te vinden, onder meer
bekend van de Kippie-pan in allerlei
varianten. Al meer dan twaalf jaar kunnen
klanten bij Kippie Emmen terecht voor
allerlei lekkere kipgerechten en andere
etenswaren. Allemaal dagvers bereid.
Door Eline Lohman
Niet verwonderlijk: negentig procent
van het assortiment van Kippie Emmen
bestaat uit kip. Zo kunnen klanten kiezen
voor de Kippie-pan: van hapjesschalen
tot maaltijden en dat allemaal in een
elektrische pan die zo op tafel te zetten
is. Zo kun je gemakkelijk en snel van verse
kip genieten, vertelt Erik de Roode. “Onze
Kippie-pan is echt populair. Er is keuze
uit wel twintig variaties. Hoe het komt
dat deze pan zo populair is? Omdat het
Bourgondisch genieten is: je kiest zelf de
inhoud en je kunt snel met elkaar genieten
aan tafel.”
Maar er zit meer in het assortiment van
Kippie Emmen. Zo is er keuze uit allerlei
belegde broodjes en kant-en-klare
maaltijden. Erik: “Wij grillen alle producten
zelf – van kipkluifjes tot kippenpoten.
Verder hebben we ook producten als
spareribs, die het ook goed doen bij ons.
Wie gaat voor een maaltijd, heeft ook
veel te kiezen. Bijvoorbeeld bami, nasi
en mihoen. Uiteraard met kip erin. Onze

kracht is onze veelzijdigheid en het gemak.
Tegenwoordig werken veel mensen met z’n
tweeën en soms hebben ze dan geen zin
om te koken. Geen probleem - wij bieden
met onze maaltijden dan een stukje gemak.
En elke dag hebben we dagvers eten, dus
mensen krijgen altijd verse maaltijden op
tafel. Mooier kan bijna niet!”

Kippie Emmen bestaat alweer meer dan
twaalf jaar. Erik vertelt dat hij het nog altijd
een uitdagend vak vindt. Hij vindt het mooi
om te zien dat de zaak nog steeds bloeiend
is. “Al vanaf het begin groeien we nog altijd.
Er komen landelijk gezien ook steeds meer
winkels bij en dat is natuurlijk prachtig.”
Binnenkort krijgt de winkel in Emmen een
make-over. “In maart gaan we de hele
winkel strippen, om deze te verbouwen.

Ook krijgen we een nieuw logo. Daarna
hebben we weer een frisse look. Na ruim
twaalf jaar mag dat ook wel eens.” Het
smakelijke assortiment van Kippie Emmen
is virtueel voor te proeven op de website
www.kippie.nl/emmen. De winkel is van
maandag tot en met zaterdag geopend,
voor mensen die zin hebben in een lekker
stukje kip of een maaltijd met kip.
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Complete woninginrichting bij Grooten & Többen
interieur in Stadskanaal
Grooten & Többen interieur aan de
Hoofdstraat in Stadskanaal is een
echte specialist op het gebied van
woninginrichting. Van pvc tot gordijn:
het bedrijf biedt haar klanten een
totaalpakket.
Door Eline Lohman
Tapijten, gordijnen, raamdecoratie,
laminaat, pvc – wie iets zoekt om zijn of
haar huis mee aan te kleden, is aan het
juiste adres bij Grooten & Többen interieur.
“Wij kunnen de complete woninginrichting
verzorgen,” vertelt Edwin Többen. “Steeds
meer mensen kiezen vandaag de dag voor
gordijnen. Vanwege de warmte die dit
product uitstraalt, maar ook vanwege de
klank. Veel mensen kiezen namelijk voor
gladde vloeren en dan kunnen gordijnen
zorgen voor een dempende klank. Het staat
natuurlijk ook heel sfeervol.”
Over vloeren gesproken: daar ligt
tegenwoordig vaak pvc op, merkt Edwin.
In visgraatmotief of met een betonlook.
De stoerdere, industriële stijl wordt vaak
afgewisseld met wat kleur en veel warmte.
Verder is de houten jaloezie een trend,
bijvoorbeeld in een zwarte kleur. Ook
vloerbedekking is weer helemaal van nu.
De trap wordt daarbij niet vergeten. “Wij
doen ook aan traprenovatie: veel mensen
gaan van tapijt naar pvc of vinyl. Wij

hebben onze eigen stoffeerders in dienst,
die op vakkundige wijze de traprenovatie
kunnen doen. Dat we onze eigen mensen
hebben, wekt vertrouwen op bij klanten.
Het komt zelfs voor dat zij hun huissleutel
aan ons geven wanneer ze niet thuis zijn,
zodat zij de traprenovatie of een andere
interieurklus kunnen uitvoeren.”

Grooten & Többen interieur zeker, denkt
Edwin. Het familiebedrijf kent een rijke
geschiedenis, die vele tientallen jaren
teruggaat. En dat werpt vruchten af. “We
staan voor kwaliteit en service. Als we een
belofte doen, dan maken we die waar. Als
er eens klachten zijn, dan handelen we die
netjes af. We geven advies, in de zaak en
thuis bij mensen. Op locatie meten we ook
Dat kan alleen als je een goede, vertrouwde in. We leveren gewoon netjes werk af.”
naam hebt opgebouwd en dat heeft

Wie benieuwd is naar wat Grooten &
Többen interieur allemaal kan betekenen
op interieurgebied, kan een kijkje nemen
op de website
www.grooten-tobbeninterieur.nl of
bellen met het telefoonnummer 0599614885. Of kom eens langs in de winkel!
In de showroom is een rijk pallet aan
interieurinspiratie te vinden.
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Autobedrijf Luth-Tangenberg onderscheidt zich
met de werkplaats
Autobedrijf Luth-Tangenberg aan de
Industrieweg 9 in Assen bestaat dit
jaar 35 jaar. In al die jaren weet het
bedrijf haar klanten te voorzien van veel
deskundigheid, onder meer op het gebied
van Aziatische en Amerikaanse auto’s. In
de werkplaats is veel kennis aanwezig,
zoals onderhoud en het oplossen van
problemen aan auto’s.
Door Eline Lohman
Albert Tangenberg begon het bedrijf
destijds in 1987 samen met zijn zwager
en vriend Jan Luth. Jan verongelukte in
1992, maar Albert besloot het bedrijf
toch voort te zetten. Het bedrijf heeft
haar hoofdvestiging in Erica, de andere
vestingen zitten in Assen en Hardenberg.
Albert-Jan is eigenaar van het filiaal in
Assen. Hij vertelt dat zijn bedrijf zich onder
meer door de werkplaats onderscheidt
van andere autobedrijven. “In onze
werkplaats is veel kennis aanwezig over
onder meer Aziatische en Amerikaanse
auto’s. Eén van de diensten die wij in de
werkplaats aanbieden, is het doen van
automaatbakspoelingen. Dat doen wij
met speciale machines, voor preventief
onderhoud en het oplossen van problemen.
Daarnaast hebben we voor de nieuwe
generatie auto’s geïnvesteerd in nieuwe
software. Daar komt nog bij dat we heel
gericht diagnoses kunnen stellen door

middel van een zogenoemde scope: een
diagnosetool die metingen verricht in
de auto. Zo kunnen we problemen in
elektronische systemen ontdekken. Tot
slot hebben we in de werkplaats speciale
reinigingsmiddelen beschikbaar voor
automotoren.”

Ofwel: de deskundigheid van autobedrijf
Luth-Tangenberg is op en top in de
werkplaats. Dat mogen vaste klanten al
heel lang ervaren, aangezien het bedrijf
dit jaar 35 jaar bestaat. Dit wordt gevierd
met mooie acties voor alle klanten, zowel
op het gebied van de werkplaats als van
de showroom. Abert-Jan: “Wij willen
onze klanten belonen omdat ze ons 35

jaar lang gesteund hebben. Dat vinden
we heel bijzonder.” Wie meer wil weten
over autobedrijf Luth-Tangenberg in
Assen, kan kijken op de website www.
luthtangenberg.nl. Via deze weg kan ook
eenvoudig een proefrit gepland worden,
een werkplaatsafspraak gemaakt worden
en een inruilvoorstel worden bekeken.
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In Borger geboren

D66 stelt zich aan u voor

BORGER/EES - De in Borger geboren Marius van den Brink (1991) heeft een
prachtige jazz-CD uitgebracht. Hij is destijds begonnen bij de Acquimeba`s in Ees,
wat nu Popschool Borger is. Vanaf zijn vijfde jaar heeft hij daar met veel plezier zijn
hele basisschooltijd gespeeld.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de verkiezingen voor de gemeenteraad van
16 maart in volle gang De fractie van D66 heeft de kieslijst en rond; een team van 11
betrokken lokale deskundige D66’ers zal zich de komende tijd inzetten om de idealen
van D66 in onze gemeente verder te gaan realiseren. 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.

Marius van den Brink brengt jazz-CD uit

Dit keer is Gonnie van Wijk-Niemeijer, onze
nummer 4, aan de beurt. Voor velen geen
onbekende, omdat zij al het grootste deel van
haar leven in de gemeente Borger Odoorn
woonachtig is en al jarenlang onderdeel
uitmaakt van de afdeling D66 in deze
gemeente. Verder was ze intensief betrokken
bij muziekvereniging SDG Juliana en heeft ze
onderdeel uitgemaakt van de ledenraad van
de Rabobank in ons gebied.
Gonnie kun je jezelf voorstellen, wie ben
je, wat doe je en wat drijft je?
Ik ben Gonnie en ik woon samen met mijn
echtgenoot en kinderen in het mooie Exloo.
In werk in het onderwijs en dat doe ik al
geruime tijd bij NHLStenden Hogeschool als
adviseur. In die rol begeleid ik schoolbesturen
bij schoolontwikkeling en veranderingen. Ik
ben ook verbonden aan de lerarenopleiding
en heb daarbij de uitdaging om het samen
werken tussen scholen en de lerarenopleiding
te verbeteren.
Later kreeg hij ook les in klassiek piano en
jazz. Het conservatorium in Zwolle was
een logische stap na de middelbare school.
Een master studie werd daarna afgerond in
Utrecht. Maar zijn passie dreef hem naar
New York waar hij nog een extra master
haalde aan de Purchase University. Met
behulp van o. a. fondsen werd dit mogelijk
gemaakt.
Ook in New York bleef zijn talent niet
onopgemerkt en won hij prijzen zoals o.a.
The Pathways to Jazz Awards, Colorado. Dit
maakte het mede mogelijk om een CD te
maken. De CD heeft de Nederlandse naam
"Blauw" en er staat o.a. een nummer op wat
"Schiermonnikoog" heet, geïnspireerd door

het eiland en opgedragen aan zijn familie
in Nederland. Alle 7 nummers zijn eigen
composities. Van het swingende "Nightwork"
tot het wat ingetogener "Chania". De
muzikanten die hierop mee spelen zijn alle
van wereldklasse: Ingrid Jensen - trompet,
Doug Weiss - contrabas en Jeff "tain" Watts
-drums.

Wat zijn in je persoonlijke drijfveren in
het (dagelijks) leven?
Mijn drijfveer in het dagelijks leven is
misschien wel om een bijdrage te leveren aan
de maatschappij. Dat kan in allerlei vormen.
Ik kom in beweging wanneer het gaat over
vernieuwing, innovatie en creativiteit, op
allerlei gebieden.

De CD is een must voor jazz- en
muziekliefhebbers en is te bestellen via
mariusvandenbrink.com. Ook is zijn muziek
bij de grote streamingskanalen te beluisteren
en digitaal te koop. En zie verder ook
Facebook en Instagram bij Marius van den
Brink.

Wat is je mooiste plek in de gemeente
Borger-Odoorn?
De mooiste plek in de gemeente BorgerOdoorn, dat is voor mij niet maar 1 plek.
Laatst wandelde ik langs de bosrand van
Exloo naar het Buinerveld en van daar
richting Bronneger. Dat is wel een heel mooi
stukje natuur.

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

Aa en Hunze kan woningbouw voortaan
afwegen met afwegingskader
GIETEN - Gemeente Aa en Hunze wil snel aan de slag met het bouwen van
woningen voor en door haar inwoners. Het college van burgemeester en wethouders
stelt daarom een nieuw afwegingskader voor woningbouwplannen vast.
Wethouder Henk Heijerman: “Er zijn in
Aa in Hunze meer woningen nodig om te
voldoen aan de behoefte van onze inwoners.
Het afwegingskader helpt daarbij.”
Wat is het afwegingskader woningbouw?
Het afwegingskader is een vervolg op de
woonvisie 2020+ ‘Buitengewoon wonen
in Aa en Hunze’. In de Woonvisie geeft
de gemeente de ambities aan op het
gebied van het aantal nieuw te bouwen
woningen, betaalbaarheid, wonen en zorg,
duurzaamheid en de vitaliteit van de dorpen.
Met het afwegingskader woningbouw kan
de gemeente sneller woningbouwplannen
maken. Daarnaast gaat het beoordelen en
prioriteren van nieuwe bouwplannen van
derden sneller en efficiënter. Ontwikkelaars
en initiatiefnemers kunnen aan de hand van
de kaders hun bouwplannen vormgeven.
Hoe werkt het?
Het afwegingskader bestaat uit drie fases:
1. In de eerste fase wordt het plan getoetst
aan de planologische randvoorwaarden. Dit
betekent onder andere dat er wordt gekeken
of het bouwen op deze plek mag volgens het
bestemmingsplan.

2. In de tweede fase vindt een
multidisciplinaire (stedenbouw, ruimtelijke
ordening, volkshuisvesting, grondzaken,
sociaal domein, duurzaamheid) afweging
plaats. Hier wordt gezamenlijk gekeken naar
de ruimtelijke en landschappelijke aspecten.
En of het woningbouwplan aansluit bij de
woonbehoefte in het betreffende dorp in Aa
en Hunze.
3. In de derde fase wordt het
woningbouwplan gepunt op criteria op het
gebied van prijsklasse, doelgroepen, wonen
en zorg, duurzaamheid en participatie. Het
plan moet minimaal 5 punten krijgen om
direct tot een positief advies te leiden. Als
een plan minder dan 5 punten krijgt, ontvangt
de planindiener het ingevulde scoreformulier
en een uitnodiging om het plan aan te passen
op de punten waar het onvoldoende op
scoort.
Wat doet de gemeente aan de hand van
dit afwegingskader?
Bij het afwegingskader hoort een
woonbehoefte-analyse. In 2022 wordt een
beknopte analyse van de woonbehoefte en de
woningbouwprogrammering afgerond.

Waarom heb je je (weer) beschikbaar
gesteld voor de lijst van D66?
Ik heb me beschikbaar gesteld omdat ik
graag een bijdrage wil leveren. Omdat ik het
belangrijk vind dat we naar elkaar omkijken
en om ervoor te zorgen dat het sociaal
liberale geluid van D66 hoorbaar is. Een
partij van het midden. ‘Vertrouw op de eigen
kracht van mensen’ dit is voor mij misschien
wel de belangrijkste kernwaarde van D66. Er
zijn veel onderwerpen van belang in deze tijd,
ook dichtbij in onze eigen gemeente.
Wat vind je de belangrijkste bijdrage van
D66 in de huidige bestuursperiode?
Het is al eerder genoemd; de bijdrage aan
de te bouwen schoollocatie in Borger van
het Esdal College. En goed om te noemen
is de bereidheid om samen te werken met
alle partijen in de gemeenteraad. D66 heeft
nu ‘maar’ 1 zetel. Dat is natuurlijk heel mooi
maar het zegt ook iets over dat je moet
samenwerken om iets te kunnen bereiken.
Met 1 zetel haal je natuurlijk geen
meerderheid. Dat samenwerken in de raad en
daar omheen hebben Martin en Albert met
veel inzet gedaan.
Wat zou je graag willen bereiken in de
gemeente politiek de komende 4 jaren?
Het is belangrijk om te onderzoeken hoe we
het onderhoud van de schoolgebouwen op
peil houden. Sportieve voorzieningen willen

we graag behouden en op peil houden. Dat
kost geld. Het is juist in de afgelopen jaren
gebleken hoe belangrijk bewegen en sporten
is.
Ik wil altijd een lans breken voor de culturele
sector (+ verenigingen) en innovatie
daarbinnen. Het culturele leven in een
gemeente is belangrijk voor het welbevinden
van mensen en voor de leefbaarheid van een
gebied.
Stimuleren van innovatieve ideeën en
initiatieven. Mensen, verenigingen of
bedrijven die willen ontwikkelen en
vernieuwen ondersteunen waar dat kan.
Daarin kan de gemeente actief zijn. Ook
kunnen we allemaal een bijdrage leveren
aan het klimaat vraagstuk. Ik wil me graag
bereiken dat dit voor iedereen realiseerbaar is.
En dat brengt ons bij het vraagstuk Wonen.
Dat is ook een belangrijk onderwerp. Veel
jongeren willen graag een huis kopen maar
dat is vaak best ingewikkeld. Daarentegen
zijn er ook wel ouderen (of jonge ouderen)
die willen doorstromen naar een kleiner
huis maar daar dan vaak financieel niet
goed uitspringen. Daar ligt een belangrijke
opdracht.
Wat is je boodschap voor Borger-Odoorn
de komende jaren?
Ik hoop dat we met elkaar voor een mooie
gemeente willen gaan. Dat betrokkenheid
gewaardeerd wordt en dat we gaan voor
verbinding. Die mooie gemeente maken we
namelijk voor een groot deel met elkaar.
Er zit zoveel drive in de inwoners van deze
gemeente; denk kracht en innovatie kracht.
Dat kunnen we nog veel slimmer inzetten.
Wat wil je verder nog kwijt?
Mocht jij ook je bijdrage willen leveren aan de
gemeente politiek bij D66, of bij een andere
partij, maak dat dan kenbaar! Je mag altijd
aansluiten, meeluisteren en meedoen. Wees
welkom.
Bent u geïnteresseerd in onze idealen
voor Borger-Odoorn kijkt u dan op
www.d66borger-odoorn.nl voor ons
verkiezingsprogramma; mail met
martinhoogerkamp@gmail.com of bel
met Martin Hoogerkamp, raadslid voor
D66 0652490487 of neem contact op John
Goeree, lijsttrekker van D66 Borger-Odoorn
via john@johnendiane.nl
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KIPKARBONADE
1 KILO

4.49!

KIPPENBOUTEN
500 GRAM

1.99!

M E G A
5
5
5
5
5

KILO
KILO
KILO
KILO
KILO

V O O R D E E L :

RIBLAPPEN 			
HAMLAPPEN 			
SPEKLAPPEN 			
SCHOUDERKARBONADE
GEMENGDGEHAKT 		

10 GEHAKTBALLEN
10 GRILLBURGERS
10 KIPSCHNITZELS

7,50
6,99
6,99

40.50
30.99
30.99
26.99
25.50

10 ROLLADESCHIJVEN 6,99
10 BACONBURGERS 6,99

VOLG ONS OOK OP

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

3 MAGERE VARKENSROLLADES SLECHTS 17.50!

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

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

Jubilarissen en afscheid bij het Protestants
Kerkkoor Borger
Zondag 20 februari a.s. met
Ds. Reinier Kleijer

Naast een dankwoord voor alles wat
ze heeft gedaan in deze tijd krijgt zij
een fraai boeket. Bij de rondvraag
later in de vergadering wordt zij door
diverse leden bedankt om haar immer
aanwezige aandacht voor het koor en
haar leden. Als de nieuwe voorzitter is
met algemene stemmen gekozen voor
Hanny Luinge.

Het belooft een mooie zondagmiddag te worden met
een vertrouwd gezicht. Ds. Kleijer was predikant in
Borger van 1985 tot 2007.

Gelukkig heeft het koor de
coronatijd goed doorstaan
Ondanks dat er niet kon worden
gezongen zijn alle leden ons trouw
gebleven en zijn er tussen de lockdowns
nog een paar mannen bijgekomen.
Wij zingen elke maandag vanaf 18.00
uur tot 19.30 uur in de kerkzaal van de
Goede Herderkerk in Borger. Nieuwe
leden zijn welkom.

Protestantse Gemeente
Borger organiseert een
zangmiddag

In de loop der jaren schreef hij honderden ‘contrafacten’:
nieuwe woorden op bestaande ( en vaak zeer bekende)
melodieën. Steeds is hij op zoek naar teksten in eigentijdse
taal om de rijkdom van geloof opnieuw onder woorden te
brengen.
Liederen uit verschillende, door hemzelf geschreven, bundels
zullen aan de orde komen en gaan we samen zingen. Reinier
Kleijer begeleidt ons op de piano.
Zondagmiddag 20 februari a.s. om 14.30 uur ben je / bent u
van harte welkom. Wel graag even opgeven vóór 14 februari
bij Jolanda Kuperus, bieteltje@planet.nl of via 0599 - 23 61
55.

Uitslag Klaverjassen Valthe
Het klaverjassen is weer begonnen in Valthe. Per twee
weken is er op woensdag in een gezellige ambiance
klaverjassen in Ons Dorpshuis te Valthe. Een ieder is
welkom. We respecteren de Coronavoorschriften en we
zitten in een ruim opgezette zaal aan extra grote tafels.
Inleg is slechts 3,00 euro en er zijn mooie vleesprijzen te
winnen.
Uitslag van woensdag 2 februari:
1e prijs Eric Beaart
5134
2e prijs Alie Katuin
5051
3e prijs Geert Middeljans
5022
4e prijs Jans Homan
5020
Poedel Bertus van der Laan
4064
Volgende kaartavond: woensdag 16 februari,
aanvang 19.30 uur.

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

Sinds enkele weken is het voor het
Protestants Kerkkoor Borger weer
mogelijk te repeteren. Ook kon er
weer na 2x te zijn uitgesteld weer een
jaarvergadering worden gehouden.
Op maandag 31 januari zijn tijdens deze
jaarvergadering de volgende jubilarissen
in het zonnetje gezet. Willy Sanders was
55 jaar lid en Ria Fokkens 25 jaar. Zij
kregen t.g.v. dit feit een fraaie orchidee.
Omdat in de afgelopen jaren geen
jaarvergaderingen konden gehouden is
Hillie Heerkens, inmiddels 42 jaar lid, nu
met een orchidee verblijd.
De voorzitter van het koor, Bertha
Gelijk, neemt na 11 jaar afscheid

Heel Borger-Odoorn georganiseerd door CDA Borger-Odoorn is
een geweldig succes geworden

Bakkers Bedankt!

Er is overweldigend gereageerd op de oproep mee te
bakken, Meer dan 75 bakkers gingen afgelopen zaterdag
aan de slag met hun bakspullen. Het ophalen van de
baksels was al een feestje. De bakkers waren zo enorm
enthousiast. Veel bakkers bakten meer dan één baksel.
En de creaties van heerlijke taarten, geurende cakes in
allerlei soorten, kniepertjes, brownies, appelflappen,
kruidkoeken waren van lekker eenvoudig tot bijzonder
mooi. Bakkers voor jullie allemaal een dikke pluim. Wat
waren jullie met elkaar enthousiast!
De baksels zijn bezorgd bij inwoners, vrijwilligers en
organisaties in de gemeente Borger-Odoorn die wel wat extra
aandacht of waardering kunnen gebruiken. Het CDA-team
dat de baksel weg mocht brengen was enorm ontroerd door
de reacties die zij mocht ontvangen. Er vonden prachtige
ontmoetingen en openhartige gesprekken plaats. De lach op
het gezicht van iemand die een cake, een taart of een heerlijke
koek ontving maakt zón dag bijzonder. Al deze mensen
verdienen een stukje erkenning of een pluim juist nu we nog
steeds in een bijzonder coronaperiode zitten.
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Drentse Historische Vereniging
ondertekent manifest
De eerste ondertekening
van het #NDEManifest
in 2022 is een feit. Heel
toepasselijk heeft Roelof
Hoving, voorzitter van
de Drentse Historische
Vereniging, bij hunebed
D30 (zie foto) zijn
handtekening onder het
manifest geplaatst.
Waarom?
'Het is van belang dat
bij het digitaliseren van
onze geschiedenis niet
iedereen zijn eigen wiel
moet uitvinden,' schrijft de
vereniging. 'De historische
tijdschriften die de Drentse
Historische Vereniging
in de loop der jaren heeft
uitgebracht vormen een
schat aan informatie voor
iedereen die meer wil
weten van of onderzoek
wil doen naar de Drentse
Voorzitter Roelof Hoving (foto Freek Meijer)
geschiedenis. Om die
digitaal te ontsluiten wordt
gewerkt aan een website waarop niet alleen
draagt bij en open verbonden en innovatief.
de eigen tijdschriften, maar ook die van de
Centraal staat daarbij de gedachte, niet meer
lokale historische verenigingen in Drenthe te als ‘instelling’ denken, maar als ‘netwerk’.
raadplegen zijn.'
Samen zijn grote stappen te maken.
Instellingen op het gebied van cultuur,
Denken als netwerk
erfgoed, onderwijs en onderzoek vormen
Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)
met elkaar het Netwerk Digitaal Erfgoed.
stimuleert en faciliteert kennisdeling en
Samen met leveranciers van erfgoedsoftware,
samenwerking in de cultuursector. Steeds
provincies en gemeenten werkt NDE aan de
meer erfgoedorganisaties spelen in op de
uitvoering van de Nationale Strategie Digitaal
kansen van digitaal erfgoed. Daarom werkt
Erfgoed, ondersteund door het ministerie van
NDE volgens vijf principes, verwoord
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
in het manifest van het Netwerk Digitaal
#digitaalerfgoed Drents Archief
Erfgoed: de gebruiker staat centraal, delen
vanuit de bron, netwerkprincipes, iedereen
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15 vragen aan Sandra Kuipers uit Nieuw-Buinen

Clubnieuws

1. Hoe oud ben je, waar ben je geboren en
wat is je burgerlijke staat?
Ik ben 55 jaar en ben geboren in Stadskanaal
(toen gemeente Onstwedde). Ik woon samen
met Patrick.

Gieten
Vrijdag 11 februari
22:00 ACV 8

Gieten 3 Futsal

Zaterdag 12 februari
09:00 Gieten JO8-1
09:00 Gieten JO10-1
09:00 Gieten/Eext JO13-2
09:00 Sleen JO7-1
09:00 Assen FC JO9-5JM
09:00 Annen JO8-2JM
09:00 Klazienaveen JO15-3
09:10 ZVC ‘14 JO7-1
09:20 Gieten JO7-1
10:30 Gieten/Eext JO12-2
10:30 Gieten/Eext JO12-1
10:30 Gieten/Eext JO15-1
10:30 Veendam JO11-2
12:00 VCG/SCN JO19-1
12:00 Peize JO17-1
12:30 Gieten/Eext JO15-2
12:30 Gieten/Eext MO15-1

Zuidlaren JO8-2
Eext JO10-1
WVV JO13-2
Gieten JO7-1
Gieten JO9-1
Gieten JO8-2
Gieten/Eext JO15-3
Gieten JO7-1
VKW JO7-1
BBC JO12-1JM
Veendam JO12-2
SGV JO15-1
Gieten JO11-1
Gieten/Eext JO19-2
Gieten/Eext JO17-1JM
Annen JO15-2JM
Assen MO15-2

Zondag 13 februari
09:00 Kwiek 8
10:00 Gieten 5
10:00 Annen 6
10:00 HOC/Valther Boys 4
14:00 Gieten 1

Gieten 7 		
Annen 5
Gieten 6
Gieten 4
Asser Boys 1

2. Je bent al jaren fervent hardloper. Hoe is
die interesse zo gekomen?
Ik deed al jaren aan hardlopen. Gewoon
‘voor erbij’; eens per week voor de conditie.
Vanwege de maatregelen kon ik niet meer naar
de sportschool en dus ben ik toen meer gaan
hardlopen, want dat kon en mocht gelukkig
wél. Het plan om een keer een halve marathon
te lopen was geboren en dus ben ik fanatiek
gaan trainen. Dit doel was snel gehaald en ja
dan ga je toch voor een hele marathon (zou ik
dat ooit kunnen?).
3. Heb je ook veel wedstrijden gelopen?
Marathons bijvoorbeeld?
Mijn allereerste wedstrijd was de Klap tot
Klaploop van Musselkanaal naar Stadskanaal.
Dit heb ik een paar jaar gedaan. Daarna heb ik
toch meer wedstrijden gelopen: De 4 Mijl van
Groningen en in Emmen en Assen, namelijk
in het Bargerveen en de TT-Run, maar ook de marathon in
Rotterdam. De sfeer tijdens de wedstrijden is toch wel heel
tof en als je eenmaal besmet bent, tja dan ga je het zeker
weten vaker doen.

sv Borger

4. Je doet binnenkort weer mee aan de marathon van
Rotterdam. Hoeveel zin heb je erin en waarom juist deze
marathon?
Vorig jaar heb ik voor het eerst de marathon in Rotterdam
gelopen en dat was ondanks dat het zwaar en afzien was ook
een fantastische ervaring/belevenis. Het is echt waanzinnig
om daar te mogen lopen en aangemoedigd te worden door
het publiek. Je wordt de laatste zes kilometer gedragen;
mensen die roepen, schreeuwen, je aanmoedigen: kippenvel
en ze slepen je er echt doorheen. Ze noemen het de mooiste
en ja die wil ik dan nog een keer lopen. Ik zou hem vorig jaar
met een vriendin lopen, maar ze had toen een blessure en
kon helaas dus niet. Een heel lieve vriend heeft als verrassing
op haar naam gelopen en mij er tijdens een paar heel zware
momenten echt doorheen gesleept. Dit jaar de volgende
poging om met mijn vriendin te mogen lopen, mits we allebei
fit en gezond blijven.

Zaterdag 12 februari 2022		
09:00 Borger JO15-1
CEC JO15-1JM
09:00 Borger JO11-4
Stadskanaal JO11-2
11:00 Borger JO8-1
Achilles 1894 JO8-2
11:15 Borger JO11-3JM
Meerdijk JO11-2
11:30 Borger JO11-1
Veendam 1894 JO11-1
12:00 Borger JO17-1
SJO JVZ JO17-1JM
14:30 Borger 2
Wildervank 2
14:30 Borger JO19-1
Noordster JO19-1
09:00 Veendam 1894 JO13-2
Borger JO13-2
09:00 HOC JO9-1
Borger JO9-2
10:00 DVC’59 JO15-1
Borger JO15-2
10:00 CEC JO13-1
Borger JO13-3JM
10:30 SVBO JO13-1
Borger JO13-1
10:30 Pekelder Boys JO11-1
Borger JO11-2
11:30 ST Rolder Boys JO9-1
Borger JO9-1
12:30 Alcides JO17-3
Borger JO17-2
14:30 Wildervank 1
Borger 1
14:30 Weide De 4
Borger 3
Zondag 13 februari 2022
10:00 Veelerveen 4
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5. Je bent werkzaam in de kinderopvang. Vertel er eens
iets over. Hoe ben je er terecht gekomen?
Ik ben heel lang geleden als vrijwilliger begonnen. Na drie
maanden wist ik al ‘hier wil ik niet meer weg’. Vervolgens
heb ik een opleiding gevolgd en ben eigenlijk nooit meer
weg gegaan (de pauze van drie jaar dat ik in het buitenland
woonde niet meegeteld). De liefde voor de kinderen gaat
nooit weg en volgend jaar ben ik 25 jaar in dienst. Werken
met lieve collega`s, fijne ouders en lieve kinderen, wat wil je
nog meer?

Borger 2 zo.

vv Buinerveen
Zaterdag 12 februari			
BBC JO 15-1
SJS JO 15-1
10.00 uur
Gieten/Eext JO12-1 BBC JO 12-1
10.30 uur
BBC JO 10-1
HOC JO 10-1
10.00 uur
VKW JO 09-1
BBC JO 09-1
09.00 uur
BBC JO 07-1
Sweel JO 07-1
10.00 uur
		
Zondag 13 Februari			
De Treffer’16 1
Buinerveen 1
14.00 uur
Buinerveen 2
SVV ’04 3
10.00 uur
Gieterveen 2
Buinerveen 3
10.00 uur

Nieuw-Buinen

Gasselternijveen
Zaterdag 12 februari 2022
SJO ZVC ‘14 JO7-1
SJO ZVC ‘14 JO9-2
SJO ZVC ‘14 JO7-1
VV Sleen JO7-1
SJO ZVC ‘14 JO10-2
SJO ZVC ‘14 JO15-1
SJO ZVC ‘14 JO14-1JM
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM
SJO ZVC ‘14 JO17-2
SJO NWVV/Titan JO9-1
ST HOC/Valthermond V
LTC JO12-3
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM
SJO ZVC ‘14 JO10-1
ST Rolder Boys JO10-2
Actief JO8-4
DZOH JO13-4

VKW JO7-1
Musselkanaal JO9-2
Gieten JO7-1
SJO ZVC ‘14 JO7-1
Westerwolde JO10-2
Drenthina JO15-1
Meeden JO14-1
Bellingwolde JO9-1
Haren JO17-1
SJO ZVC ‘14 JO9-3
SJO ZVC ‘14 VR1
SJO ZVC ‘14 JO12-2
Westerwolde JO12-1JM
Veendam 1894 JO10-3
SJO ZVC ‘14 JO10-3
SJO ZVC ‘14 JO8-1
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM

09:00
09:00
09:10
09:20
11:00
14:00
11:00
09:00
14:00
09:00
11:00
08:45
10:00
11:00
10:15
09:00
11:00

Zondag 13 februari 2022
Gasselternyveen 3
Gasselternyveen 1
VV Sleen 2
SPW 3

Musselkanaal 4
Buinen 1
Gasselternyveen 2
Gasselternyveen 4

10:00
14:00
10:00
10:00

Zaterdag 12 februari
09.00 uur Nieuw Buinen JO10
09.45 uur Nieuw Buinen MO17-1
09.45 uur Nieuw Buinen MO13
11.00 uur Nieuw Buinen MO15
11.30 uur Nieuw Buinen MO17-2
12.30 uur Nieuw Buinen JO12
12.30 uur Nieuw Buinen MO19
14.30 uur Nieuw Buinen JO17
10.00 uur Onstwedder Boys JO11-2
10.00 uur LTC JO8-3
10.30 uur Mussel JO15-1
10.30 uur SC Stadskanaal JO9-2
12.30 uur SC Stadskanaal JO13-2

HS’88 JO10-1J?M
WVV MO17-1
NEC Delfzijl MO13-1
LTC MO15
FC Assen MO17-2
Bellingwolde JO12
Gomos MO19
SJS JO17
Nieuw Buinen JO11-1
Nieuw Buinen MO8
Nieuw Buinen JO15
Nieuw Buinen JO9-1
Nieuw Buinen JO13-1

Zondag 13 februari
14.00 uur HOC 1

Nieuw Buinen 1

De Treffer ‘16
Zaterdag 12 februari 2022 				
09:00 Ter Apel ‘96 FC JO8-1
De Treffer ‘16 JO8-1JM
09:30 De Treffer ‘16 JO9-1JM
Noordster JO9-2
10:00 De Treffer ‘16 JO11-1JM
Musselkanaal JO11-2
10:15 Harkstede JO13-2JM
De Treffer ‘16 JO13-1JM
10:45 ST Tynaarlo/VAKO MO17-1 De Treffer ‘16 MO17-1
14:00 De Treffer ‘16 JO17-1
Helpman JO17-3
Zondag 13 februari 2022 				
10:00 Westerwolde 3
De Treffer ‘16 2
14:00 De Treffer ‘16 1
Buinerveen 1

6. Vroeger nog ander werk gedaan?
Ik heb in een supermarkt achter de kaas- en vleesafdeling
gestaan en een klein jaar achter de balie op het politiebureau
gewerkt.
7. Je bent ook erg fanatiek met reiki. Wat is dat precies
en wat wil je ermee bereiken?
Reiki is een methode waarbij gewerkt wordt met het sturen
van deze kosmische/universele energie. De energie wordt
doorgegeven via de handen d.m.v. handoplegging. De
behandelaar maakt niet iemand beter, maar fungeert als
doorgeefluik van deze energie. Reiki heeft effect op fysiek,
emotioneel, spiritueel en mentaal gebied. Reiki-energie gaat
waar het nodig is. Het zelfhelend vermogen van je lichaam
wordt hierdoor geactiveerd. Het ligt in mijn aard om mensen
te helpen, bij te staan en hoe mooi is het dat ik nu ook via
reiki mensen mag helpen. Wat ik er graag mee wil bereiken is
wat liefde en geluk in deze wereld/mensheid te brengen.
8. Heb je nog andere hobby’s?
Ik sport ook graag in de sportschool. Verder leuke dingen
doen: high tea met vriendinnen en zussen, naar de bioscoop,
het theater, uit eten en weekendjes weg.
9. Wat vind je van het dorp waarin je woont? Wat is er
zo mooi aan en wat zou beter of anders moeten volgens
jou?
Ik vind het heerlijk wonen hier. Lekker rustig, maar alles wél
in de buurt dat nodig is. Wonen in een fijne buurt met het bos
dichtbij waar je even kunt wandelen.
10. Ben je een ochtend- of een avondmens?
Absoluut een ochtendmens. Ik hou van vroeg opstaan. Dan
heb je de hele dag nog voor je. Heerlijk!
11. Wie of wat bewonder je?
Niet echt iemand in het bijzonder. Ik heb respect voor heel
veel mensen: mensen die ondanks veel tegenslagen heel
positief in het leven staan en mensen die alles geven voor
hun passie/sport. Ook heb ik veel respect en liefde voor
mijn ouders die er altijd voor ons (hun dochters) waren en
mijn mams nog waar ze kan. Ik heb tevens veel bewondering
voor mensen die voor anderen klaar staan ook al hebben
ze het zelf niet altijd gemakkelijk. Gewoon mensen die om
je denken en dat laten weten door een ‘app’ of telefoontje
bijvoorbeeld.
12. Welk eten vind je lekker?
Ik hou wel van wokken, rauwkost en ovenschotels.
13. Op welk moment in je leven kijk je met veel plezier
terug?
Er zijn veel momenten die het leven bijzonder/mooi maken,
maar je moet ze wél (willen) zien: vakanties met mijn ouders,
vriendin, vriend, het samen hardlopen, kletsen en lol hebben
met lieve vrienden in mooie omgevingen, een dag samen met
mijn geweldige zoon en superlieve schoondochter, zingen
in een bandje, sportles gegeven, feestjes, uitdagingen die
ik gehaald heb. Zoveel mooie momenten, te veel om op te
noemen.
14. En waar kijk je met minder plezier op terug?
De tijd van maatregelen. Ik heb daar best veel moeite mee
gehad.
15. Wil je zelf nog iets kwijt?
Kijk naar ogen, want als ze stralen heb je iemand gelukkig
gemaakt. (Week in Week uit / Gerry Grave)
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Ingezonden brief
Woningtekort: “Niet alleen een
probleem van de randstad, maar
een kans voor de regio”

Vrijstaande woning gezocht…
Hoe kunnen wij in Borger
blijven?
Met veel plezier wonen wij al enkele jaren in het mooie Borger,
en dat willen wij graag zo houden! Daarom zitten wij op deze
regenachtige middag in onze woning aan De Kubbing te Borger
voor de zoveelste keer te brainstormen over onze wens om
een leuke vrijstaande woning in Borger of directe omgeving
te vinden. We hebben daadwerkelijk van alles geprobeerd. Zo
zijn we een aantal keren per dag op Funda te vinden, familie,
vrienden en kennissen denken met ons mee en we hebben
brieven bezorgd bij woningen waar we zeer in geïnteresseerd
zijn. Daarbij bieden wij zelfs de mogelijkheid om de woning
alvast te kopen, waarna de bewoner(s) er nog een bepaalde
periode in kunnen blijven wonen. Dit biedt de verkopers de tijd
om in alle rust een nieuwe woning te zoeken of om de koopsom
fiscaal gunstig te herinvesteren, schenken, o.i.d.
Daarnaast hebben we getracht een kavel te kopen en daar een
bouwvergunning op te verkrijgen. Het antwoord dat we van de
gemeente ontvingen was dat er in Borger sprake is van krimp en
er voldoende vrijstaande (doorstroom) woningen beschikbaar zijn
voor gezinnen. Bij navraag motiveerde de gemeente dat er te weinig
woningen zijn voor de oudere bewoners, waardoor de vrijstaande
gezinswoningen bezet blijven door (alleenstaande) ouderen. Wellicht
is dit een demografisch onderbouwde opmerking, echter leert de
praktijk dat er nauwelijks vrijstaande woningen te koop staan en wij al
maanden op zoek zijn.
Uit navraag bij makelaars blijkt dat indien er een (vrijstaande) woning
beschikbaar komt, daar een aanzienlijk aantal geïnteresseerden voor
zal zijn. Het voelt als een volstrekt onrealistisch beeld waarmee de
lokale politiek de situatie binnen onze gemeente beoordeeld.
Wij willen heel graag samen met de kinderen in Borger blijven wonen,
maar het gevolg van de huidige situatie is dat wij ons zoekgebied
gaan uitbreiden naar Groningen en omgeving met als gevolg dat er
weer een (werkend) gezin vertrekt uit de gemeente. We hebben zeker
niet de illusie dat de situatie elders beter is, maar met een breder
zoekgebied nemen de kansen in ieder geval toe.
We zijn ten einde raad en als zwevende kiezer zijn we ons nu aan
het verdiepen welke standpunten de lokale politiek hierover heeft.
Lokaal kunnen wij samen het verschil maken. Volgens ons hoeft de
gemeente Borger-Odoorn in ieder geval geen krimpgemeente meer
te blijven, laten we de kansen benutten. Wellicht zijn er krimpdorpen
binnen onze gemeente, maar daarnaast zijn er dorpen met onbenutte
groeipotentie zoals Borger. Lokaal maatwerk zal hierin het verschil
kunnen maken.
In plaats van meer windmolens en zonneparken in de regio kunnen
wij als gemeente inzetten op duurzaam bouwen en natuurinclusief
wonen in een fijn en sfeervol dorp. Wij denken dat daar draagvlak
voor is in de regio. Als bewoners zijn we samen in staat om ons dorp
positief op de kaart te zetten. Wat ons betreft loopt de gemeente
daarin voorop en niet een vermogende projectontwikkelaar. Stel
zelfbewoning verplicht en houdt het prijsniveau van kavels acceptabel.
Volgens ons moet dit echt kunnen.
Laten we de uitdagingen niet alleen analyseren. Indien doorstroming
het knelpunt is, laten we dan samen gaan bouwen aan de toekomst
voor jong en oud! Indien u (potentiële) verhuisplannen heeft en met
ons in contact wilt komen, horen wij u graag!
Met vriendelijke groet, Micha Galdermans en
Ronald Berendsen (06 – 283 684 91)
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Arjen de Ridder (64) uit Odoornerveen gaat met vervroegd pensioen

Voormalig wijkagent van Borger en Odoorn neemt
na 46 jaar afscheid van de politie
door Jan Johan ten Have
ODOORNERVEEN - Als kind
wist hij al dat hij bij de politie
wilde om boeven te vangen. Die
droom bleef en dus ging Arjen
de Ridder als tiener naar de
politieschool. Hij ging aan de
slag bij de politie in Drenthe,
eerst Gemeentepolitie Emmen
en later de Regiopolitie. Nu, 46
jaar later, neemt de voormalig
wijkagent van Borger en Odoorn
afscheid van het korps. Hij gaat
met vervroegd pensioen en blikt
tevreden terug op zijn loopbaan.
Vanuit de woonkamer van het
landelijk gelegen huis waar hij
woont met echtgenote AnneMarie kijkt hij uit over het Drentse
landschap. Hij geniet van de rust
en het uitzicht. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de voormalig
agent een verwoed vliegvisser is.
“Ik heb gisteren direct een nieuwe
hengel besteld”, vertelt De Ridder,
die allerminst bevreesd is om in
een zwart gat terecht te komen.
Het stel heeft een camper waarmee
ze in de toekomst graag wat vaker
op pad gaan. Verder maken ze
deel uit van Only Us, waarmee zij
vrolijke optredens verzorgen in
onder meer seniorencentra, met
allerlei liedjes uit de oude doos
die vele herinneringen oproepen.
“Ook wil ik misschien wel wat
vrijwilligerswerk gaan doen. Maar
niet volgens een rooster, ik ben de
afgelopen 46 jaar ingeroosterd en
dat is nu klaar”, zegt De Ridder.

De voormalige politiefunctionaris is na zijn pensionering vaker aan de waterkant te
vinden als verwoed vliegvisser (Foto: Jan Johan ten Have)
de drie laatste Elfstedentochten
en het bezoek van de paus aan
Nederland. Het was achteraf zijn
mooiste tijd in het korps. “Elke
ploeg had een eigen hondengeleider,
bij elke melding ging de hond
mee”, vertelt hij. “Ik heb in die
jaren vijf honden versleten. De
herdershonden woonden bij ons
thuis, we hadden een kennel aan
huis. De hond en ik waren dus altijd
samen, thuis en op het werk. Als
ze een jaar of tien waren, gingen
ze met pensioen en dan gingen we
met de hondenbrigade een nieuwe
selecteren. De honden worden
opgeleid door particuliere trainers
en als ze klaar zijn, gaan wij ze
testen. Meestal werden er diverse
afgetest voordat we dé nieuwe hond
vonden.”

Wijkagent
Na vijf honden vond De Ridder
het welletjes. Na de fusie van
Gemeente- en Rijkspolitie tot
Regiopolitie en diverse reorganisatie
was de charme van het honden
geleiden er wel een beetje af. Hij
werkte inmiddels voor bureau
Borger en kreeg daar een aanstelling
als plaatsvervangend wijkagent
Arjen de Ridder als jong agent
in Odoorn en later wijkagent in
(eigen foto)
Borger. Het was een totaal andere
tak van sport binnen het korps en
ook dit vond hij heel mooi werk:
Hondenbrigade
De agent in ruste denkt even terug “Je hebt zeer nauw contact met de
mensen in je wijk en met andere
aan zijn tijd op de politieschool:
“Het was een opleiding van slechts hulpverleners. Ook stond dit heel
dicht bij het politiewerk zoals de
een jaar, maar wel een pittige. We
meeste mensen dit voor ogen
zaten intern, moesten elke dag om
half acht de vlag groeten, het eerste hebben. We hebben insluipers-,
half jaar verplicht in uniform lopen oplichters- en inbrekersbendes
opgepakt, zaken opgelost met een
en ‘s avonds van zeven tot negen
grote maatschappelijke impact zoals
verplicht studeren. Daarna was de
een serie brandstichtingen. De
bar een uurtje open en dan hup,
meest indrukwekkende zaak was
naar bed.” Het leverde hem een
voor mij zonder twijfel de moord
baan op bij de Gemeentepolitie in
op Suzanne Wisman. Dat was echt
Emmen.
verschrikkelijk. Als wijkteam hadden
wij het nauwste contact met de
Na twee jaar als beginnend agent
familie en nabestaanden. Gelukkig
kreeg hij een aanstelling als
hondengeleider, een baan die hij 21 is de dader gepakt, we hebben nog
tegen hem getuigd in de rechtbank.
jaar behield. Hij was overal van de
partij, onder meer bij de berechting Natuurlijk was het de recherche
die de verantwoordelijkheid had
van de Molukse treinkapers in
Assen, in het Drentse uitgaansleven, voor het oplossen van ingrijpende
jaarlijks op de TT in Assen en zelfs zaken als deze. Maar als wijkteam
was je voor de rechercheurs
bij de krakersrellen in Amsterdam,

altijd een belangrijke vraagbaak
omdat je als wijkagent als geen
ander kennis hebt van de lokale
omstandigheden.”
Coördinator crimeteam
Na zes jaar werk als wijkagent
maakte De Ridder in zijn vrije tijd
een ongelukkige val. Hij raakte
chronisch geblesseerd aan zijn
schouder, waardoor schieten met
een vuurwapen niet meer ging.
Daarom mocht hij geen wapen
meer dragen. Hij moest op zoek
naar een nieuwe functie en wilde
wel bij de politie blijven werken.
Daarop werd de ervaren agent
aangesteld als coördinator van
het crimeteam in Emmen, wat
hij de laatste tien jaar van zijn
werkzame leven bleef doen. De
kreet ‘crimeteam’ klinkt misschien
spannend, maar het is daadwerkelijk
een fulltime kantoorbaan.
“Dit is een mooie baan in de herfst
van je carrière”, vertelt hij. “Ik gaf
leiding aan een team van vijftien
agenten die de schakel vormen
tussen ‘het blauw op straat’ en de
recherche. Je handelt misdrijven af
die ‘te licht’ zijn voor de recherche.
De charme van dit vak is dat je met
elkaar, als team, een groot aantal
zaken tot een goed einde brengt.
Het teamgevoel was helaas de
laatste paar jaar wel een beetje weg.
Want door de thuiswerkverplichting
vanwege corona werkte ik de laatste
twee jaar aan de keukentafel.”
Baas op straat
Al met al blikt De Ridder zeer
tevreden terug op een prachtig
werkzaam leven: “Het is een
prachtig mooi vak, maar er is
wel ontzettend veel veranderd in
de loop der tijd. Toen ik begon
hadden we één mobilofoon in
de auto, maar waren we nog wel
de baas op straat. Nu beschikken
we over de meest geavanceerde
communicatiemiddelen en
technologie, maar is het ontzag voor
hulpverleners soms ver te zoeken.
Het is één van de ontwikkelingen
in de hedendaagse maatschappij die
mij best veel zorgen baren.”
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Henk-Jan Jeurink energiecoach in Valthe

Meer groen maakt mensen blij!

Henk-Jan Jeurink, Gert Supheert en Gineke Zikken hebben als inwoners van
Valthe vorig jaar de opleiding tot energiecoach bij het Drents Energieloket gedaan.
Inmiddels hebben ze een aantal energiescans in Valthe uitgevoerd. Geert Deekens is
vanuit Exloo al langer actief als energiecoach. Gineke Zikken ging bij Henk-Jan op
de thee om over zijn ervaringen en drijfveren te spreken.

Meer groen in je leven kleurt je dag.
Het is wetenschappelijk bewezen dat
natuur een zeer positief effect heeft
op de gezondheid van de mens. Ook
kleurt het je humeur vrolijk. Groen
doet echt goed: natuur slaat CO2 op
en geeft Zuurstof af, natuur filtert
de lucht, buffert bij wateroverlast
(klimaatadaptie), natuur verfrist en houdt jong....en laten we daar in Borger-Odoorn
nu veel van hebben, natuur is krachtig aanwezig in Borger-Odoorn!
Maar gaat het de goede kant op? NEE!
Wij zien een belangrijke afname van onze
natuurwaarden. Het lijkt de goede kant op
te gaan maar dat is niet zo. De laatste tijd
neemt de biodiversiteit als gevolg van allerlei
redenen hard af: in Nederland meer dan
in andere Europese landen. Daarbij is het
oppervlakte aan natuur de laatste honderd
jaar sterk afgenomen. Dit gaat gepaard met
een afname van de biodiversiteit van wel 25%
in deze laatste honderd jaar!
Dat moet stoppen! Minder steen, minder
verharding, dat is er al genoeg! Hierbij
wil Groen Links voor openbaar gebied
verstening en verharding zoveel als
mogelijk te vervangen door groen. Ook
willen wij dit promoten voor privé tuinen

Wat is een energiecoach eigenlijk HenkJan?
Een energiecoach is een onafhankelijke
vrijwilliger die mensen probeert te helpen bij
het vinden van mogelijkheden om energie te
besparen. Aan de hand van het verbruik laat
hij zien waar iemand staat in vergelijking met
gemiddelde huishoudens in Nederland.
Vaak kunnen bouwtekeningen en
jaarafrekeningen daarbij waardevolle
informatie leveren. Samen met de
energiecoach wordt aan de keukentafel een
gedetailleerde lijst nagelopen om te kijken
of er in huis bespaarmogelijkheden zijn.
Dat zijn vaak helemaal geen ingewikkelde of
technische ingrepen.
Waarom ben jij energiecoach geworden?
Ik maak me zorgen om het landschap. Dat
we over moeten schakelen op wind en zon is
volstrekt duidelijk, maar ik vind windmolens
en zonnepanelen zonde van het landschap.
Hoe meer energie we besparen, hoe minder
er van die parken nodig zijn. Maar als ik in
m’n eentje energie bespaar is dat niet genoeg,
we moeten het samen doen. Ik wil graag
mensen daarbij helpen.
In wat voor huis woon je zelf ?
Het huis is van 2008 en had toen al een
energielabel A. We wonen er met z’n vieren.
Oh, dus je hoefde zelf niets te doen?
Nou, de normen zij alweer een stuk
bijgesteld. Nieuwbouwhuizen moeten nu veel
beter geïsoleerd worden dan in 2008, dus ik
ben wel aan de slag gegaan.
In stappen heb ik de vloer en de spouwmuur
na-geïsoleerd, waarvoor ik subsidie heb
gekregen. Je kunt subsidie krijgen als je twee
dingen aanpakt. Hoewel ik het zelf niet kon
voelen, omdat mijn huis immers al tochtvrij
was, kon ik de resultaten daarvan wel zien in
de vorm van verminderd gasverbruik.

en bedrijfsterreinen (en zeg nou zelf,
asfaltvlaktes en klinkerpleinen zijn eigenlijk
ook geen gezicht). En het draagt bij aan
natuurlijke waterberging! Niet alleen moet
er dus meer natuur komen, dit vraagt ook
een ander kijk op landbouw, veeteelt en
overig gebruik van grond. Groen Links
wil meer vergroenen in de woon- en in
de werkomgeving. Dit versterkt onze
samenleving en onze gezondheid. Groen
Links wil groen, denkt groen......is groen.
Voor een GROENE en NATUURLIJKE
leefomgeving!
Pieter de Groot 06.13750704
Metze Geertsma 06.51514186
Peter Zoeteman 06.52091499

EkoPunt in Exloo voorzien van 88
zonnepanelen

verwarmen met een houtkachel, maar die gaat
pas laat in de middag aan. De warmte blijft
heel goed in het huis hangen. We verwarmen
de werkkamer en de kamers van de kinderen
met radiatoren, gas dus.
Begin februari is het dak van het EkoPunt in Exloo voorzien van maar liefst 88
zonnepanelen. Met een gezamenlijke opbrengst van ruim 23.000 kWh per jaar
Een houtkachel?
voorzien deze panelen alle bedrijven in het gebouw van stroom. Met recht kan met het
We hebben een A+ label houtkachel met een nu het EkoPunt genoemd worden.
extra katalysator in het rookkanaal en ik zorg
ervoor dat we goed hout stoken. Dat scheelt Hiermee gaat ook de lang gekoesterde wens
- KlusPunt, FietsPunt en KoffiePunt enorm in de uitstoot.
van Eko-Tours in vervulling om voor het
profiteren op deze manier van de zelf
opladen van de vele elektrische voertuigen
Hoeveel betaal je eigenlijk per maand aan zelfvoorzienend te kunnen zijn qua stroom.
voorschot voor gas en elektra?
Maar ook de andere bedrijven in het gebouw
Tot oktober 2021 26 euro per maand en dan
kregen we vaak nog geld terug. Doordat ons
contract was afgelopen hebben we nu een
variabel tarief en betalen we 46 euro, maar
dat is nog steeds heel weinig. We hebben ook
zonnepanelen op de veranda liggen waarmee
we meer dan ons jaarverbruik aan stroom
opwekken.

opgewekte stroom. Nu maar hopen op veel
zonnestralen de komende jaren.
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Je probeert als energiecoach dus mensen
mee te nemen in dit verhaal. Je probeert
ze te stimuleren om energie te besparen?
Ik wil ze vooral laten zien hoeveel ze
verbruiken en dat dat minder kan worden.
Is er iets waarop je kunt besparen waar
bijna niemand aan denkt?
Als je de temperatuur van je cv-water verlaagt
naar 60 of zelfs 50 graden bespaar je veel gas
zonder dat je aan comfort inlevert. Je kunt in
stapjes van 5 graden naar beneden gaan en
kijken of het nog snel genoeg warm wordt in
huis. Dat kun je zelf doen en het kost niets.
(In de handleiding van de ketel kun je vinden
hoe dat moet, meestal is het heel eenvoudig.)

Wij zijn nu bezig om te leren hoe we foto’s
moeten maken met een warmtecamera.
Als het buiten koud genoeg is kunnen die
warmtefoto’s veel informatie opleveren.
Hoewel het nog best ingewikkeld is om de
resultaten van de foto’s te interpreteren,
Heb je nog meer gedaan?
Ja, ik heb zelf extra isolatie aan de binnenkant kunnen we wel mooi zichtbaar maken waar
de warmte je huis uit lekt.
van het dak bevestigd, waardoor ik nog
minder gas verbruik.
Heeft u ook interesse in een energiescan
van uw huis?
Was je daarbij niet bang voor
Via de website van de Energiecoöperatie
vochtproblemen?
Valthe (www.ecvalthe.nl) kunt u zich
Jawel, ik heb me daarom goed laten
inschrijven voor een verkennende
informeren door de leverancier van de
energiescan. Een van de energiecoaches
isolatie. Hij kon precies berekenen dat mijn
maakt dan een afspraak. Na het bezoek
isolatie ging van een Rc-waarde van 3,5 naar
krijgt u enkele dagen later een eigen rapport.
5,66 en dat er geen condens zou ontstaan.
Ook op de website www.drentsenergieloket.
(Met de Rc-waarde geef je het isolerend
nl vindt u veel informatie en kunt u zich
vermogen aan.)
opgeven. En wat kost dat? Niets – het is
helemaal gratis!
Hoeveel gas verbruik je dan nu?
In 2021 490 m3, terwijl een twee-onder-eenkapwoning gemiddeld 1800 m3 verbruikt. Ik
moet er wel bij zeggen dat wij de woonkamer

Start op de parkeerplaats bij Zwembad Leewal in Exloo
Aanmelden voor 22 februari bij: PvdA Borger-Odoorn
contactadres simonevandijk@planet.nl

PvdA Borger-Odoorn organiseert
spannende struintocht door het
Molenveld en de Odoornerdennen

Op donderdag 24 februari organiseert de PvdA Borger-Odoorn een natuurexcursie
voor iedereen die meer wil weten over een van de mooiste natuurgebieden van de
gemeente Borger-Odoorn. Na afloop van deze excursie zullen de deelnemers met
andere ogen naar dit gebied kijken.
Tijdens deze wandeltocht gaan de deelnemers
op zoek naar de echte minima onder de
planten en gaan ze naar de knoppen. Er
wordt stilgestaan bij het boeiende leven van
de eik dat zich nu nog vooral in de knoppen
afspeelt. Met behulp van grondboren wordt
inzicht verkregen hoe de zandbodem zich
hier in de laatste 10.000 jaar heeft ontwikkeld.
Na afloop van deze tocht weet iedereen het
verschil tussen dekzand en stuifzand. Ook
leren we verschillende planten te herkennen
die gewend zijn in armoe te leven en er niet
tegen kunnen wanneer ze extra inkomsten
ontvangen door te veel stikstof.
Behalve over de gebaande wegen voert de
tocht ook dwars door het gebied waarbij de
mooiste plekken worden bezocht. Met dank
aan eigenaar Staatsbosbeheer mag hier en
daar van het pad worden afgeweken.
Onderweg wordt gratis drinken aangeboden.
Geert de Vries uit 2e Exloërmond is de
excursieleider. Hij is een ervaren natuurgids,
die zelf als vrijwilliger jarenlang in Drenthe
natuurgidsen heeft opgeleid. In zijn
werkzame leven heeft hij in Drenthe veel

basisschoolleerkrachten getraind zodat die
zelf natuurlessen aan hun leerlingen konden
geven.
De PvdA Borger-Odoorn organiseert deze
natuurexcursie voor jong en oud om aandacht
te vragen voor de kwetsbaarheid van onze
natuur. De PvdA zou graag zien dat jong
en oud boeiende ervaringen opdoen met
de natuur, zodat ook volgende generaties
kunnen genieten van ons unieke landschap.
Nadere informatie:
Datum donderdag 24 februari van 13:00 tot
uiterlijk 16:00 (bij koud of regenachtig weer
wordt de tocht ingekort). Deelname is gratis.
Beter stevige wandelschoenen dan laarzen.
Start: Parkeerplaats bij Zwembad Leewal aan
de weg tussen Exloo en Odoorn. Leeftijd:
jong en oud vanaf 10 jaar. Maximum aantal
deelnemers 25. Aanmelding op volgorde van
binnenkomst.
Men ontvangt via de mail een bevestig van
deelname. Aanmelden voor 22 februari
bij: PvdA Borger-Odoorn contactadres
simonevandijk@planet.nl
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Leefbaar Borger-Odoorn

Sluiting van de afdeling (kinder)
hartchirurgie een zorgwekkende
ontwikkeling voor de zorg in onze regio
Meer vertrouwen in de lokale politiek betekent ook dat wij moeten opkomen voor wat
in onze omgeving en voor onze inwoners belangrijk is.
Leefbaar Borger-Odoorn
vindt de voorgenomen
sluiting van de afdeling
(kinder)hartchirurgie een
zorgwekkende ontwikkeling
voor de zorg in onze
regio. Daarom heeft zij,
net als andere partijen in
vele andere gemeenten,
een motie opgesteld. Het
doel is dat het College de
zorgen van de Raad, het
College en inwoners van
Borger-Odoorn, over het verdwijnen van
de kinderhartchirurgie in het UMCG, aan
minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) wil overbrengen.
Daarbij wordt de minister samen met
andere Drentse gemeenten en Provinciale
Staten verzocht zich tot het uiterste in te

spannen om de afdeling
kinderhartchirurgie in
het UMCG voor de
noordelijke provincies
Groningen, Drenthe,
Friesland en Overijssel te
behouden. Op moment
van schrijven circuleert de
voorgenomen motie nog
onder de andere fracties en
hebben, de ChristenUnie,
de PvdA en de VVD al
aangegeven dat zij deze
motie graag mee willen indienen. Op 3 maart
2022 zal de motie dan ook worden ingediend.
Bent u nieuwsgierig naar de rest van onze
plannen? Volg ons op Facebook of neem een
kijkje op www.leefbaar-borger-odoorn.nl

Gezamenlijke actie met artiesten, gezelschappen en ‘Vrienden van’

ATLAS Theater in actie voor ‘Make A Wish’
Na haar succesvolle ‘Kerstwensen-actie’ komt het ATLAS Theater nu in actie voor
de stichting ‘Make-A-Wish’. De jeugd is een graag geziene doelgroep in het theater.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het ATLAS Theater een groot hart heeft
voor alle kinderen die een extra steun in de rug kunnen gebruiken. Samen met de
theatergezelschappen, artiesten en ‘Vrienden van’ gaat het theater zich daarom ‘hard’
maken om in de periode van 1 t/m 15 februari zoveel mogelijk geld in te zamelen voor
dit goede doel.
Stichting Make-A-Wish
De Make-A-Wish Foundation, voorheen
de 'Doe Een Wens Stichting', is een nonprofitorganisatie die wensen van kinderen met
een levensbedreigende ziekte vervult en ze zo
kracht geeft om door te gaan. De wensen van
de kinderen variëren van een dag meelopen
met de politie tot een helikoptervlucht tot
bijvoorbeeld een ontmoeting met zijn of haar
grootste idool. Het motto van de stichting is
‘Het leven van een ziek kind mag niet gaan
over ziekzijn allen’.
Samen staan we sterker
Theaterdirecteur Machteld van der Werf geeft
aan: ‘het is ontroerend om te zien wat de
stichting ‘Make-A-Wish’ voor een kind en zijn
of haar familie betekent. De stichting vervult
de allerliefste wensen van kinderen tussen de
3 en 18 jaar met een ernstige ziekte. Onder
het motto: ‘samen staan we sterker’ hebben
we contact gezocht met de ‘Vrienden van het
ATLAS Theater, de theatergezelschappen en
de artiesten die bij ons in het theater staan.
Vol enthousiasme hebben ze het initiatief
omarmt en zullen ook deze partijen samen
met ons (financieel) bijdragen aan dit goede

doel. We hopen dat we in de periode tot en
met 15 februari samen met onze bezoekers
zoveel mogelijk geld in kunnen zamelen om
zo een mooie bijdrage te kunnen leveren,
waarmee Make-A-Wish verschillende wensen
kan laten uitkomen.’
Actieperiode
In de periode van 1 t/m 15 februari wordt
er een waarde toegekend aan elk verkocht
theaterticket. Op deze manier dragen de
theaterbezoekers indirect bij aan het bedrag
dat aan het goede doel gedoneerd gaat
worden. Bezoekers die zelf graag willen
doneren aan de stichting ‘Make-A-Wish’
kunnen dit overigens doen middels de
‘doneerknop’ tijdens hun bestelproces of
rechtstreeks via de ‘doneerknop’ op de
homepage van atlastheater.nl
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Geboren en getogen Gietense Janneke
Ensing is met schaatsen gestopt
“Het is mooi geweest”, waren afgelopen
zaterdagavond de woorden van Janneke
Ensing na haar laatste schaatswedstrijd
ooit. Die vond op de kunstijsbaan van
Kardinge in Groningen plaats. De
geboren en getogen Gietense, dochter van
oud-schaatser Henk en zijn vrouw Janny,
heeft anderhalf decennium op hoog
niveau geschaatst. Ze wordt dit jaar 36 en
vindt het nu tijd geworden voor andere
dingen.
De nuchtere Ensing reageerde als vanouds
koel op de vraag of ze ook geëmotioneerd
was nadat ze haar laatste wedstrijd reed:
“Nee, totaal geen emoties. Ik ben blij dat
ik deze keuze heb kunnen maken om
mijn laatste wedstrijd af te sluiten op mijn
‘thuisbaan’. Mooi ook dat familie en vrienden
erbij konden zijn.” Ensing werd 41ste,
maar het is haar om het even. ‘Kort rijden’
kon ze echter als de beste en eigenlijk nog
steeds. Twee weken geleden eindigde ze in
Utrecht als tweede tijdens een marathon
om de Marathon Cup waar alle toppers
aan meedoen. In 2007 won ze haar eerste
marathon. Daarna volgden er nog velen
en won ze zelfs het eindklassement om
de Marathon Cup. Ook werd ze twee keer
tweede op het Nederlands kampioenschap
marathonschaatsen en deed ze het samen
met de kersverse Olympisch kampioene Irene
Schouten erg goed op de mass-start toen die
discipline net was ingevoerd. Deelname aan
de Olympische Spelen in 2018 was bijna een
feit, maar door de zogenaamde ‘matrix’ die
bepaalt wie eraan mee mocht doen is dát er
helaas voor Ensing niet van gekomen.
Maar er was veel meer waar Janneke Ensing
goed in was: naast het marathonschaatsen
deed ze ook aan langebaanschaatsen en
deed ze mee aan de nationale allround- en
afstandskampioenschappen en maakte ze
ook haar opwachting in het Worldcupcircuit. De pure allrounder was ook een
zeer verdienstelijk wielrenster. Zo reed

ze grote klassiekers en nam ze aan het
wereldkampioenschap wielrennen deel. “Ik
heb prachtige momenten beleefd en kijk
er met heel veel plezier op terug. Nu is het
tijd voor iets anders en wil ik andere leuke
dingen gaan doen: samen met mijn vriend
en vriendinnen en natuurlijk mijn familie.
Ik wil zeker mijn familie bedanken die mij
altijd heeft gesteund. Je beleeft in de sport
mooie, maar ook minder mooie momenten.
Ze stonden altijd klaar voor mij. Vooral
mijn ouders hebben het hele land altijd
doorgereisd voor mij. Nu is het tijd voor mij
om meer tijd vrij te maken voor hen.”
Janneke Ensing zou Janneke Ensing niet zijn
als ze niet af en toe de ijsbaan zou opzoeken.
Dat is dan in Hoorn of in Groningen. Ze
verruilde Drenthe in december voor NoordHolland. Edam om precies te zijn. Ze woont
er samen met haar vriend en hoopt daar een
heel mooie toekomst op te bouwen. Samen
met haar vriend in Hoorn schaatsen is iets
wat ze zeker zal blijven doen en als ze weer
in het noorden is dan zal ze met haar neefjes
de ijsbaan van Kardinge bezoeken. Aan het
tijdperk Janneke Ensing als topsportster is
een einde gekomen. Gieten, de gemeente
Aa en Hunze, Drenthe, maar eigenlijk heel
Nederland mag trots zijn op deze vrouw die
heel veel voor haar sporten heeft over gehad
en prachtige dingen liet zien. (Week in Week uit
/ Gerry Grave. Foto: Herman van Oost)

Sporten in Odoorn, Exloo en Valthe

Gezond en Fit ouder worden

Donderdag 4 november 2021 konden mensen in de leeftijd van 65 tot en met 85 jaar uit
de dorpen Valthe, Klijndijk, Odoorn, Odoornerveen en Exloo zich op hun conditie,
lenigheid, spierkracht en reactievermogen laten testen.
Ongeveer 100 mensen hebben gebruik
gemaakt van deze mogelijkheid. Na afloop
van de test volgde een gesprek met een
adviseur. Fittestresultaten werden besproken
en er was een aanbod om mee te gaan doen
aan gratis beweeglessen. Inmiddels zijn deze
lessen, met wat lockdownonderbrekingen,
afgelopen. Het enthousiasme onder de
deelnemers was groot en de meesten geven
aan door te willen gaan met bewegen.
Er zijn 3 nieuwe groepen ontstaan en er

zijn mensen ingestroomd in de bestaande
groep in Valthe. Wilt u ook eens zo'n les
uitproberen? Dat kan natuurlijk. De groepen
bestaan uit mannen en vrouwen. Het zijn
actieve gevarieerde lessen afgestemd op de
deelnemers. Er wordt op maandagmiddag
gesport in Odoorn, op woensdagmorgen
in Exloo en op vrijdagmorgen in Valthe.
Neem gerust contact op met Petra van den
Bosch via de mail voor informatie. Email:
p.vandenbosch@borger-odoorn.nl
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ZATERDAG 12 FEBRUARI 2022 | VALTHE

SPEK EN BONEN
WANDELTOCHT

De altijd sfeervolle en drukbezochte
Spek en Bonen Wandeltocht is weer
uitgezet door Plaatselijk Belang Valthe,
namelijk op zaterdag 12 februari a.s. U
kunt kiezen uit een wandeltocht van 5
of 10 km. Deze wandeltocht wilt u niet
missen, want na het voltooien van één
van de twee prachtige routes staat in
het Dorpshuis een heerlijke kop bruine
bonen met spek of een patatje voor u
klaar!
De routes brengen u langs verschillende pareltjes van het landschap rondom
Valthe, zoals een paar mooie plekjes in
het Valtherbos, Hunzedal en uiteraard
is ook het recent gerenoveerde Onderduikershol van de partij. Kortom, een
prachtige wandeling, voor jong en oud.

Voor deelname dient u zich vooraf aan
te melden via de link op de website
www.valthe.nl of kijk op onze Facebook
pagina: Plaatselijk Belang Valthe.
De kosten zijn € 8,00 p.p. voor volwassenen en voor kinderen t/m de basisschool € 6,00 p.p. (prijzen zijn inclusief
ticketkosten).
U kunt tussen 11.00 en 13.00 uur starten bij Ons Dorpshuis aan de Hoofdstraat 54 te Valthe, waar u tevens weer
eindigt.
We kijken er naar uit om u te verwelkomen voor één van onze wandeltochten
en hopen op mooi weer!
(Foto’s Diana Tjeerdsma Beens)
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Ze werkte meer dan twintig jaar bij De Paasbergen

Gonnie Suichies uit Emmen veertig
jaar werkzaam bij Zorggroep Treant in
Odoorn

Ze is niet meer weg te denken bij woonzorgcentrum De Paasbergen in Odoorn,
Gonnie Suichies uit Emmen. Het woonzorgcentrum dat onder Zorggroep Treant valt
is de locatie waar ze al jarenlang met heel veel plezier werkt. In totaal werkt ze al
veertig jaar bij de zorggroep; op dinsdag 1 februari jl. op de kop af veertig jaar. Intern
werd het op kleinschalige wijze gevierd. Zo kreeg de Emmense een boeket bloemen,
vele cadeaus en een dankwoord.
Suichies begon in haar woonplaats Emmen
als bezigheidstherapeut bij woonzorgcentrum
De Horst. Ze werkte er tot 2000 en kwam
vervolgens bij De Paasbergen terecht. Achter
De Paasbergen is een dubbelzorgafdeling
gebouwd dat onderdeel van De Horst was.
Dertig bewoners verhuisden in januari van
dat jaar van Emmen naar Odoorn. Ook het
personeel verhuisde mee. “Ik heb altijd als
activiteitenbegeleidster gewerkt. Sinds april
2019 ben ik coördinator vrijwilligers, een
functie die ik ook erg leuk vind. We zijn heel
trots op de vrijwilligers.” Het werk dat ze
doet is erg breed. Onderdeel ervan is ook het

CDA-er Tamara Kuipers gaat deze week in
gesprek met de jongeren

Week van de jongeren
Deze week staat voor het CDA in het
volle teken van de jongeren, want ook
onze jonge mensen binnen de gemeente
tellen mee. Tamara Kuipers, nummer
5 op de kandidatenlijst van het CDA
Borger-Odoorn gaat deze week samen
met andere kandidaten in gesprek met de
jongeren.
Gezien en gehoord worden
De afgelopen tijd hebben jongeren veel
moeten inleveren. Veel uitgaansgelegenheden
zijn gesloten en de scholen werken net even
anders dan we allemaal gewend zijn. Dat
vraagt veel aanpassingsvermogen van de
jongeren en dat is niet altijd even makkelijk.
Daarom gaan wij van CDA Borger-Odoorn
aanstaande vrijdag op pad in Borger om
met jongeren in gesprek te gaan. We zijn
benieuwd naar wat onze jongeren te zeggen
hebben en proberen samen met hen te kijken
naar wat ze nu hard nodig hebben. Iedereen
moet gezien en gehoord worden en deze
week zijn dat onze jongeren, want zij zijn de
generatie aan wie wij de toekomst doorgeven.
De toekomst van Borger-Odoorn. Het
is daarom belangrijk dat we hun stem
meenemen en er wat mee gaan doen.

Jong zijn in Borger-Odoorn
Je eigen omgeving is belangrijk. Of je nu
jong of oud bent maakt niet uit. We moeten
duo Sunny en Coosje waar naast Suichies ook jongeren de kans geven om meer mee te
Cockie Alberts is vertegenwoordigd. Het zijn praten over hun eigen leefomgeving, zodat
zogenaamde Contactclowns in de zorg. Het
ze kunnen meehelpen deze gemeente
duo bezorgt veel mensen een hoop plezier,
aantrekkelijk te houden voor jong en oud.
zowel bij De Paasbergen als elders in de regio. De jongerenraad is hier al goed mee bezig.
Binnenkort gaan we met hun in gesprek
De Emmense geniet nog erg van haar werk
middels een vlog om ook hun geluid te laten
en is nog lang niet van plan te stoppen. “Ik
ben nu zestig en blijf het nog wel even doen.
Graag wil ik ook iedereen bedanken voor de
mooie lieve, warme reacties in het kader van
mijn veertigjarig jubileum. Hier ben ik echt
wel van onder de indruk.” (Week in Week uit /
Gerry Grave)

Uitslagen Bridgeclub Borger
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horen. We willen de jongeren vragen wat
voor hen belangrijk is om te kunnen wonen
in de gemeente Borger-Odoorn, zowel nu als
in de toekomst. Daarbij zijn we ook gericht
op de huidige woningmarkt. Die maakt het
voor jonge mensen niet erg makkelijk om te
starten met een eigen woning. Daar willen
we aandacht aan schenken en over in gesprek
gaan.
Vergeet ons niet te volgen op Instagram
en Facebook: CDA Borger-Odoorn
#iedereentelt #100%lokaal

ChristenUnie Borger-Odoorn komt
met een mooie kandidatenlijst voor
gemeenteraadsverkiezingen en een
vernieuwde LOGO
Erik Braam is trots op
de kandidatenlijst van de
ChristenUnie in BorgerOdoorn. “Een aantal
nieuwe mensen die met
veel enthousiasme zich
willen inzetten voor
alle dorpen die onze
gemeente rijk is. Dat
willen wij ook uitstralen
door nadrukkelijk al onze
dorpen een plaats te geven
in ons nieuwe LOGO.

Bridgeclub Borger speelden allen thuis Stepbridge Online op de computer of iPad.
Uitslag Maandag 31 Januari 56 personen
1 Gert de Jong & Henk Schuiling 62,49%
2 Ellen Roeper & Johannes Sijbom 61,57%
3 Ans & Sicco de Jong 		
59,37%
4 Grard Kroon & Leo de Graaf
58,45%
5 Gedeelde 5e Plaats Mary & Ed Oldeman
en Joke & Jelle Zwanenberg
56,75%

Uitslag Woensdag 2 Februari 74 personen
1 Trijnie Feringa & Roelie Roossien 63,31%
2 Johannes Sijbom & Joffrey Bieleman 60,22
3 Rob Bouman & Theo Gloudemans 59,66%
4 Anneke & Reint d Boer 		
59 15%
5 Neeltje Tack & Henny Schmidt
57,70%

PvdA: Gebrek aan woningen leidt tot
schrijnende situaties in Borger-Odoorn
Het gebrek aan betaalbare woningen in Borger-Odoorn leidt tot schrijnende situaties
in Borger-Odoorn. Tot die conclusie komt de PvdA Borger-Odoorn.
In december stelde de PvdA voor
om inwoners met een sociale of
economische binding voorrang te geven
bij nieuwbouwplannen. Hier is door veel
inwoners uit de gemeente positief op
gereageerd. Echter, ook is duidelijk geworden
dat tal van mensen noodgedwongen
vertrekken uit hun woonplaats, omdat er
geen woningen beschikbaar zijn. In sommige
gevallen zijn het starters die in hun eigen
woonplaats geen woning kunnen vinden,
maar ook ouderen lopen tegen dit probleem
aan. Bij de PvdA Borger-Odoorn hebben
zich tal van oudere mensen gemeld die graag
willen blijven wonen in hun dorp, maar nu
noodgedwongen buiten de gemeente moeten
gaan wonen.
Voorrang voor eigen inwoners
Lijsttrekker van de PvdA Borger-Odoorn,
Peter Zwiers, pleit voor voorrang voor eigen
inwoners bij nieuwbouwplannen. Ook bij

huurwoningen zouden de woningcorporaties
meer oog moeten hebben voor de sociale
en economische binding van de inwoners.
Zwiers vindt de huidige situatie niet te
accepteren. “Er is voldoende ruimte in de
gemeente om betaalbaar te kunnen bouwen,
maar dat ligt al jaren zo goed als stil. Jonge
mensen vertrekken en dat is slecht voor
de leefbaarheid van de dorpen”, aldus
Zwiers. Ook voor ouderen zijn er amper
mogelijkheden. Levensloopbestendige
woningen zijn in de gemeente bijna niet
beschikbaar. De PvdA Borger-Odoorn ziet
hierin een belangrijk speerpunt voor de
komende jaren.
De PvdA Borger-Odoorn heeft onlangs het
voorstel gedaan om voorrang voor eigen
inwoners toe te passen. De PvdA hoopt dat
ook andere partijen hierover enthousiast zijn
en dit kan worden toegepast in de gemeente.

Alle dorpen zijn voor ons even
belangrijk” geeft Erik Braam aan.
De veendorpen in onze gemeente
hebben wel eens het gevoel dat ze
achtergesteld worden. Dat gevoel
wordt herkend door de kandidaten
van de ChristenUnie, mede door
het feit dat het merendeel van hen
daar ook woont. Erik Braam ziet
met name ook kansen voor dit
gebied m.b.t. de recreatie, dit zal
de leefbaarheid ten goede komen . Voor de
economie zijn de recreatiebedrijven voor
onze gehele gemeente van essentieel belang.
En uiteraard geldt dit ook voor onze boeren
geeft Erik Braam aan, die moeten wat de
ChristenUnie betreft ruimte krijgen om hun
bedrijf op een toekomstbestendige wijze te
kunnen ontwikkelen. “daar denken we graag
in mee” aldus Erik.
Zo zijn een aantal thema’s benoemt die de
ChristenUnie belangrijk vindt, voor het
volledig verkiezingsprogramma verwijzen
we naar onze website
(www.borger-odoorn.christenunie.nl)

Kandidatenlijst ChristenUnie BorgerOdoorn Gemeenteraadsverkiezingen 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Erik Braam
Nieuw-Buinen
Eddie Veldkamp
2e Exloërmond
Maarten van Beek
Nieuw-Buinen
Kylian Luik
2e Exloërmond
Alinda van der Weide-Hoekert
Drouwenermond
Jan Buurma
Valthermond
Josee Veldkamp-Lensen 2e Exloërmond
Gerda Koopman-Korf Klijndijk
Koop Brandsema
2e Exloërmond
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Drie Meren Cross rondom Eext en Gieten
trok veel deelnemers

Het UNESCO Geopark Hondsrug crosscircuit zit er voor dit seizoen weer bijna op.
Op zaterdag 19 maart a.s. vindt de slotwedstrijd in Grolloo plaats, namelijk de Kleine
Moere Cross. Afgelopen zaterdag vond de voorlaatste wedstrijd in het crosscircuit
plaats en wel rondom Eext en Gieten: de 3 Meren Cross had aan deelnemers niet
te klagen: meer dan tweehonderd mensen schreven zich bij Snack- en Eetcafé
Eexterhalte in Eext in.
Normaliter zou het crosscircuit – net als in
andere jaren – over zes wedstrijden gaan,
maar door de maatregelen kon de Gletsjerkuil
Cross in Ees niet doorgaan. Maar met vijf
mooie wedstrijden misstaat het crosscircuit
zeker niet. Sterker nog: het loopcircuit stijgt
in aanzien en steeds betere lopers doen mee.
Dat was in Eext en Gieten ook zo met twee
lopen over vijf en negen kilometer. De naam
zegt het al: de wedstrijd ging langs drie meren
en wel in de Staatsbossen. Er was deze keer
geen winst voor deelnemers uit de gemeenten
Borger-Odoorn en Aa en Hunze, wél werd
Hillie van der Wal uit Gasselte tweede op de
Lange Afstand Vrouwen Master 1. Kristian

Maters uit Grolloo legde beslag op de derde
plaats op de Korte Afstand Mannen.
De winnaars per categorie
Korte afstand Jongens: Jelmer Rensing.
Korte afstand Meisjes: Suze van Driel. Korte
afstand Mannen: Rikjan Bathoorn. Korte
afstand Vrouwen: Lisanne Wiggers. Lange
afstand Mannen Senioren: René Smith. Lange
afstand Mannen Master 1: Niels Doorten.
Lange afstand Mannen Master 2: Martin
Houkes. Lange afstand Vrouwen Senioren:
Lotte de Hosson. Lange afstand Vrouwen
Master 1: Marieke Lokhorst. Lange afstand
Vrouwen Master 2: Christien Koning. (Week
in Week uit / Gerry Grave)
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