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Midden in de Samenleving!

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

PvdA Borger-Odoorn reikte weer
vrijwilligersprijs uit
Al vele jaren reikt de PvdA Borger-Odoorn de vrijwilligersprijs voor inwoners van de
gemeente Borger-Odoorn uit. Het zijn mensen die iets speciaals voor een vereniging
of dorp doen en alles geheel belangeloos. In de gemeente zijn ieder jaar veel mensen
die iets dergelijks doen en als blijk van waardering reikt de politieke partij steeds
weer de vrijwilligersprijs uit. Dat was afgelopen zaterdag ook zo toen de prijs in het
dorpshuis in Exloo werd uitgereikt.
Lees verder op pagina 3.

Gedeputeerde Brink opent huis van de
toekomst in Borger

Spek en Bonen Tocht in en
rond Valthe onder prima
omstandigheden verlopen
Sinds vele jaren organiseert Plaatselijk Belang Valthe de
Spek en Bonen Tocht, een wandeltocht in het Vather- en
Hunzebos met altijd veel animo. Dat was dit jaar ook zo.
Ondanks het feit dat er nog enkele beperkingen golden,
trok de tocht weer heel wat deelnemers; in totaal deden er
235 wandelaars aan mee.
Lees verder op pagina 5.

Vakantiepark Het Land van
Bartje in Ees mag slechts
gedeeltelijk uitbreiden
Het speelt al een aantal jaren: de uitbreidingsplannen
van vakantiepark Het Land van Bartje in Ees. De kogel
was weliswaar door de kerk betreffende de volledige
uitbreiding, maar de Raad van State ketste het alsnog
voor een gedeelte af.
Lees verder op pagina 9.

12e keer op rij Gouden
duurzaamheidscertificaat Green
Key voor Groeps-accommodatie
De Kwartjesberg
Groepsaccommodatie De Kwartjesberg heeft voor
het 12e jaar op rij het gouden Green Key certificaat te
pakken. Dit certificaat wordt wereldwijd uitgegeven
aan toeristische bedrijven die zich inzetten voor een
duurzame bedrijfsvoering.
Lees verder op pagina 23.

Martin Smit van Frisbouw (l) met zijn gezin en de gedeputeerde voor het huis van de toekomst
Tijdens de Week van de Circulaire Economie, heeft gedeputeerde Henk Brink van
de provincie Drenthe woensdag het prototype van de Frisbouw woning in Borger
officieel geopend. Bij de bouw is voornamelijk gebruik gemaakt van natuurlijke
materialen zoals hout, stro en leem. Daarnaast is de woning op dusdanige wijze
gebouwd dat onderdelen na gebruik geschikt zijn voor hergebruik of recycling.
Het prototype van de Frisbouw woning is een mooi voorbeeld in de transitie naar
circulaire (woning) bouw in Drenthe.
Met de onthulling van de speciale klink heeft de gedeputeerde de woning officieel
geopend en is het concept klaar om verder te worden uitgerold. “Tijdens de Week van de
Circulaire Economie vragen we graag extra aandacht voor circulaire projecten en bedrijven
in onze provincie. De Frisbouw woning is gebouwd met de nieuwste bouwtechnieken en
met oog voor hergebruik en recycling. Het is een van de vele circulaire initiatieven in onze
provincie waarmee we stappen zetten richting een volledig circulaire economie.”
Voor de ontwikkeling van
het prototype hebben
de initiatief-nemers
subsidie ontvangen uit
het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling
en van de provincies
Groningen en Drenthe.
Lees verder op
pagina 8.
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Informatie over het coronavirus

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

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.
Meer informatie

- Op quarantainecheck.rijksoverheid.nl
kunt u in een paar stappen zien welke
quarantaineregels gelden voor uw
persoonlijke situatie.
- Wilt u meer weten over vaccinatie tegen
het coronavirus? Kijk dan op
www.coronavaccinatie.nl of bel
naar 0800 1351.

% Gemeentehuis

%

Hoofdstraat 50, Exloo

eenteberichten Borger-Odoorn
Slenerweg tijdelijk dicht door
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

werkzaamheden nieuwe aansluiting
N34 bij Klijndijk

eenteberichten Borger-Odoorn

Werkzaamheden Slenerweg (tussen ‘t Haantje en Klijndijk)
Uitvoeringsperiode: 14 februari tot eind april 2022.
Odoorn

Odoornerveen

tie over het coronavirus
Een afspraak maakt u via
www.borger-odoorn.nl/afspraak of
telefoonnummer 14 0591.
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PMD-afval ingezameld.
Volgende week (21 – 25 februari) wordt
de grijze container geleegd.

Zorgen over uw
rekeningen?
% www.borger-odoorn.nl/afval
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Bomen vervangen - Parklaan Nieuw-Buinen
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gevuld met nieuwe bomen.
Rond ’t Aailand verandert de inrichting van
het openbare gebied. Daarom worden daar
de beplantingsvakken en de huidige parkeerplaatsen verwijderd. Aan een nieuwe inrichtingskaart wordt nog gewerkt.

Gaan mijn buren
verbouwen?

Wilt u meer weten?

Op www.borger-odoorn.nl/parklaan vindt u
Gaan mijn buren
verbouwen?

Zó weet je ervan!

de plankaarten voor het kappen en voor
de nieuwe bomen.
Als u vragen hebt of wilt reageren op het bomenplan, dan kunt u mailen naar mevrouw
P. Hurkmans van de cluster Realisatie. Het
mailadres is gemeente@borger-odoorn.nl.
Vermeldt u hierbij het zaaknummer 137132022.
Vervolg op pagina 4
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Dinsdag 15 februari ‘22
Jaargang 50 nummer 7
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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In het dorpshuis in Exloo

PvdA Borger-Odoorn reikte weer
vrijwilligersprijs uit

v.l.n.r.: Annemieke de Waal Malefijt, Arie den Boer, Eefje Warrink en Harold Enting
Al vele jaren reikt de PvdA Borger-Odoorn de vrijwilligersprijs voor inwoners van de
gemeente Borger-Odoorn uit. Het zijn mensen die iets speciaals voor een vereniging
of dorp doen en alles geheel belangeloos. In de gemeente zijn ieder jaar veel mensen
die iets dergelijks doen en als blijk van waardering reikt de politieke partij steeds
weer de vrijwilligersprijs uit. Dat was afgelopen zaterdag ook zo toen de prijs in het
dorpshuis in Exloo werd uitgereikt.
Er waren drie genomineerden: Eefje Warrink
en Annemieke de Waal Malefijt uit Valthe
die beiden actief zijn bij het Praothuus in
Valthe. Harold Enting uit Exloo, actief
bij fusie sportverenigingen en de nieuwe
accommodatie in Odoorn was ook
genomineerd.

erg spannende verkiezing; de genomineerden
deden weinig voor elkaar onder.

Arie den Boer uit Borger sleepte de
vrijwilligersprijs in de wacht. Eefje Warrink
en Annemieke de Waal Malefijt uit Valthe
werden als tweede gekozen en Harold
Enting als derde. Den Boer ontving een
Net als Arie den Boer uit Borger, actief
oorkonde, een diner-bon en een boeket
voor Hunebedloop en Oek Jeugdloop in en
bloemen. De andere vrijwilligers kregen een
rond zijn woonplaats. Voorzitter van de jury, boeket bloemen. Den Boer is blij met de
Peter Zwiers uit 2e Exloërmond, had voor
uitverkiezing. De andere vrijwilligers konden
de genomineerden veel waardering en sprak
zich prima in de keuze van de jury vinden.
een persoonlijk woord. Het was trouwens een (Week in Week uit / Gerry Grave)

Actieve 90+er uit Bronneger bij line
dance groep in Stadskanaal
Dhr. Eelke Terpstra uit Bronneger is onlangs 91
jaar geworden. Elke week is hij, samen met zijn
vrouw Hetty, te vinden bij de line dance groep
van Fenna Schipper uit Stadskanaal. Zij dansen
hier al vanaf 2003!
Ook doen Eelke en Hetty altijd mee als er
een optreden plaatsvindt in bijvoorbeeld
verzorgingshuizen. Helaas kon dat de laatste
twee jaren geen doorgang vinden in verband met
COVID-19.
Volgens Eelke is dansen een uitstekende manier
van bewegen om de aftakeling van de hersenen te
voorkomen of te vertragen. Dansen is namelijk lopen, zingen en denken tegelijk, maar dan
met hart en ziel. De favoriete dans van Eelke is toch wel de Texas Wals. Als er iemand jarig
is, mogen ze zelf een dans
uitzoeken en deze kiest Eelke
elke keer weer. Hopelijk
kunnen hij en zijn vrouw, en
al zijn mede dansers, dit nog
een aantal jaren volhouden.
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Evenement bij
mij om de hoek?

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

Doe een melding

% www.borger-odoorn.nl/melding

Naar het gemeentehuis?
Maak een afspraak!
Een bezoek aan onze balie gaat op afspraak.
Zo bent u snel aan de beurt en kunnen wij
u goed van dienst zijn.
Ga naar www.borger-odoorn.nl/afspraak
Geef aan waarvoor u komt
Kies een beschikbare datum en tijd
Liever telefonisch? Bel dan T 14 0591

% www.borger-odoorn.nl/afspraak

www.overuwbuurt.overheid.nl

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

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

’
’
’
’

Zó weet je ervan!

WEEK 6
’ 14-02-2022, Valthermond
Noorderdiep (tussen de Rooilaan
en de Vrijheidslaan), het
organiseren van de jaarmarkt
Valthermond (aanvraag)
’ 14-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Borger,
Strengenweg 10, het bouwen
van een kalverstal
’ 14-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
2e Exloërmond, Zuiderdiep 195,
het realiseren van een schuur
met carport
’ 14-02-2022, Exloo
Schoolstraat, Hofakkers
(gedeeltelijk) en Zuiderhoofdstraat (gedeeltelijk), het
organiseren van 8 braderieën en
vlomarkten (verleend 10/02)
’ 14-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Odoorn,
Eendenkuil 1, het vervangen van
glaspui door baanderdeuren
(terugbrengen naar
oorspronkelijke staat)
’ 11-02-2022, Verleende
omgevingsvergunning:

’

’

’

’

’

’

’

Westdorp, Brink 11, het realiseren
van een schuur
11-02-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Valthe,
Weerdingerweg 5, het kappen
van diverse bomen
11-02-2022, Borger,
Plein (Hoofdstraat) + diverse
wegen, het organiseren van de
5e Hunebedloop en de 3e
Oekjeugdloop, (verleend 08/02)
10-02-2022, 1e Exloërmond,
1e Exloërmond, 32, het kappen
van één Eik en één Els (verleend)
10-02-2022, Verkiezing
Gemeenteraad 2022, ter inzagelegging proces-verbaal I 4
10-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure): Odoorn,
Hoofdstraat 52 , het bouwen van
een zorgcentrum
10-02-2022, Verkiezing van de
leden van de raad van de
gemeente Borger-Odoorn,
stemmen bij volmacht
10-02-2022, Verkiezing van de
leden van de raad van de
gemeente Borger-Odoorn,

’

’

’

’

’

’

’

e-mailservice & app

inlichtingen betreffende de
registratie als kiezer
10-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Nieuw-Buinen, Noorderdiep 374,
het uitbreiden van het
bijgebouw
10-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Borger,
De Baander 1, het plaatsen van
een reclamebord met verlichting
10-02-2022, Verkiezing van de
leden van de raad van de
gemeente Borger-Odoorn,
beperking uitgifte verzoekschriften
10-02-2022, Verkiezing
Gemeenteraad 2022, ter inzagelegging geldige kandidatenlijst
09-02-2022, Verleende
omgevingsvergunning:
Eeserveen, Brammershoopstraat
5, het kappen van een Eik
07-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Drouwenermond, Zuiderdiep 135,
het aanleggen van een pad op
het perceel
07-02-2022, Verleende

omgevingsvergunning: Borger,
Graanspieker 20, het oprichten
van een woning
07-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Odoorn,
Dambeern 29, het vervangen/
vergroten van een dakkapel
07-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Westdorp, Brink 13, het
uitbreiden van de woning
07-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Nieuw-Buinen, Zuiderdiep 285,
het kappen van 2 Berken
07-02-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Borger,
Rolderstraat 12, het vervangen
van de paardenstallen
07-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Drouwenerveen, Hoofdstraat 36,
het dak van de schuur
vervangen
07-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Bronnegerveen, Gasselterstraat
3, het plaatsen van zonnepanelen op de grond
◀
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Overlast van mollen in speeltuin
“Tussen de Diepen” in Valthermond
wordt aangepakt

We mogen weer!!

Speeltuin “Tussen
de Diepen” in
Valthermond bestaat
sinds 2015 en eigenlijk
zijn er nooit problemen
geweest. Nu is dat
anders en zorgen mollen
voor heel wat overlast
en dat is nu net wat het
bestuur van de Buurten Speeltuinvereniging
“Tussen de Diepen”
in het dorp niet wil.
Men heeft er meerdere
redenen voor en geeft
als belangrijkste
reden: de veiligheid
van kind en dier en
het voorkomen van
de verstoring van de
flora en fauna. Op
een natuurlijke wijze
zal men proberen de
storende activiteiten
van de mol proberen te
voorkomen.

Ouderen hebben veel baat bij lichaamsbeweging. Bij meer bewegen gaat de levensverwachting
stijgen. Doordat de bloedtoevoer naar het hart wordt verhoogt, krijgt het hart meer zuurstof
en nemen de symptomen van grote vermoeidheid vaak af. Regelmatig veel sporten met
leeftijdgenoten geeft meer energie en zorgt ervoor dat je beter in je vel zit. Het groepsgebeuren
is erg belangrijk. Hierdoor bent u beter opgewassen tegen psychische spanningen en staat
u sterker in het leven. Het helpt vaak bij het omgaan met sociale en maatschappelijke
problemen.

Dave Bakker (foto) uit Valthermond
is bestuurslid van Buurt- en
Speeltuinvereniging “Tussen de
Diepen” en vindt het erg belangrijk
dat de overlast van de mollen wordt
aangepakt. “Kinderen moeten hier veilig
kunnen spelen en daarom pakken we
het aan. De speeltuin is er mede door de
gemeente gekomen en daarom werken
we nauw met hen samen. Zo is men
afgelopen maandag begonnen met het
afzetten van de speeltuin zodat men
weet dat hier wordt gewerkt. Er volgen
graafwerkzaamheden die halverwege de
week wel klaar zijn. Dan beginnen wij
met onze taak, namelijk het aanleggen

Sporten onder deskundige begeleiding bij
HAREBO in Borger

HAREBO is in 1987 opgericht als een vereniging
voor mensen met een hartprobleem. Deze groep
is nog steeds zeer welkom, maar iedereen vanaf 60
jaar is van harte welkom. HAREBO organiseert,
op basis van eigen inzet en vermogen, diverse
sportactiviteiten. De sportlessen worden gegeven
door een mannelijke en een vrouwelijke sportleider
met veel ervaring. Beide hebben een speciale
bijscholing gehad om op een verantwoorde manier
sportieve activiteiten met onze leden te doen.
Sporten met leeftijdgenoten zorgt voor een
betere kwaliteit van het dagelijkse leven! Elke
donderdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur sporten
wij in sporthal “De Koel” in Borger. We hebben

van plantenborders in de speeltuin.”
Daarin worden de planten Tuingloxinia
geplant. De planten moeten ervoor
zorgen dat de mollen op afstand
worden houden. Volgens Bakker moet
het succes opleveren omdat de knollen
van de bloemen een geur hebben waar
de dieren niet tegen kunnen.
De planten worden tijdens NLdoet op
12 maart a.s. geplant. Het bestuur hoopt
dat de buurtgenoten niet te veel hinder
van de werkzaamheden hebben en dat
iedereen straks met nóg meer plezier
van de speeltuin kan genieten. (Week in
Week uit / Gerry Grave)

ca. 26 leden uit diverse dorpen en gemeentes
in een ruime omgeving. Na de lessen is er
gelegenheid om onder het genot van een drankje,
de actualiteiten bij te praten.
Als u door het bovenstaande de gedachte hebt
gekregen dat deze sportactiviteiten wel iets
voor u zouden kunnen betekenen, komt dan op
een donderdagmiddag naar “De Koel”. U mag
driemaal vrijblijvend mee sporten om te ervaren
of dit is wat u zoekt. Daarna zijn de kosten € 25,per kwartaal. Eventueel verdere informatie kunt
u krijgen via tel. 0599 - 23 64 00. Wilt u nog meer
weten over HAREBO, kijk dan op
www.hareboborger.nl

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

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

Kerkdiensten
Borger
Protestantse gemeente, 10.00 uur: ds.
M. van ‘t Hof. www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang Westeresstraat): Meer info op:
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 20 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.
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Spek en Bonen Tocht in en rond Valthe onder prima
omstandigheden verlopen

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. A. v. Lunteren

volop variatie gezorgd en dus was
het echt genieten geblazen. De start
was bij het dorpshuis in Valthe en de
routes gingen via de es het Valtherbos
in. Hoewel het goed weer was, was
het nog niet zo warm en dus was de
warme bonensoep met spek na afloop
meer dan welkom. Alle wandelaars
lieten het zich goed smaken. Er waren
ook mensen die voor een alternatief
konden kiezen en een patatje aten.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente.
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, Drentse
Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan, 09.30
uur: ds. Wouda.
Baptistengemeente: Meer info op
baptisten-nieuwbuinen.nl
Odoorn
Vrijzinnig Hervormde
Gemeente Odoorn, 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:
Dhr. Broekman.
Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. v.d. Meulen, De Hoeksteen.
Valthermond
Baptisten Gemeente, Timothy Alkema.
Dienst begint om 10 uur.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. v.d. Meulen, De Hoeksteen.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 10.00 uur: ds.
C. Verspuij.
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Zondag 20 februari 9.30
uur, Woord- en Communieviering,
voorg. diaken S.J. Hof. Woensdag 23
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 om
9.30 u. gaat voor ds. H.J.J.C.J. Wilschut uit Bovensmilde. Zondagavond
om 19.00 u. ds. G. van den Berg uit
Onstwedde.

De organisatie toonde zich tevreden
over de wandeltocht die voor de 34ste
keer plaatsvond: “Het was weer een
mooie wandeltocht en we mochten
heel wat dankbare reacties ontvangen.
Dit jaar deden er weliswaar minder
mensen mee dan normaal gesproken;
normaal gesproken doen ongeveer
vierhonderd mensen mee, maar
Valtherbos langs het hunebed, het
in deze pandemie is dit een heel
Onderduikershol en ook door het
behoorlijk aantal." (Week in Week uit /
Hunzebos met zijn reliëf. Er was voor Gerry Grave)

Sinds vele jaren organiseert Plaatselijk Belang Valthe de Spek en Bonen
Tocht, een wandeltocht in het Vather- en Hunzebos met altijd veel
animo. Dat was dit jaar ook zo. Ondanks het feit dat er nog enkele
beperkingen golden, trok de tocht weer heel wat deelnemers; in totaal
deden er 235 wandelaars aan mee. De wandelaars hadden aan goed
weer niet te klagen. Het was immers erg zonnig en de hele tijd droog.
Bovendien waren de routes volgens de fanatiekelingen erg mooi.
Tussen 11.00 en 13.00 uur kon men
starten voor de deelname aan de vijf
of tien kilometer. Heerlijk door het

PvdA Aa en Hunze en Borger-Odoorn wil onderzoek
naar overlast windturbines
De raadsfracties van de PvdA in Aa en Hunze en Borger-Odoorn
hebben hun colleges gevraagd een onderzoek te laten doen naar de
overlast die de windturbines veroorzaken. De beide PvdA-fracties
hebben vele meldingen en signalen binnen gekregen van omwonenden
die met name veel overlast ervaren van het geluid van de windturbines.
“Mensen doen geen oog dicht”, aldus fractievoorzitter Henk Zwiep
van de PvdA Borger-Odoorn. “We vinden het niet te accepteren dat de
nachtrust opgeofferd wordt om de windturbines te testen.”
De sociaaldemocraten hebben
gevraagd of de RUD Drenthe (de
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe)
een onderzoek in wil stellen naar de
aard van de overlast. Fractievoorzitter
Kiena ten Brink van de PvdA Aa en
Hunze: “We willen weten hoe het kan
dat er nog steeds zoveel geluidshinder
is.” De PvdA vindt het bijzonder dat
het de exploitant van de windturbines
na meer dan een jaar testen nog

steeds niet gelukt is de windturbines
goed af te stellen. Er was al geen
vertrouwen, maar dit versterkt dat
gevoel alleen maar.
’s Nachts stilzetten voor nachtrust
omwonenden
De PvdA in Aa en Hunze en
Borger-Odoorn stelt voor om de
windturbines ’s nachts uit te zetten op
de plekken waar veel overlast wordt

ervaren gedurende de testperiode.
De PvdA vindt dat de exploitant
van de windturbines nu al zoveel
tijd heeft gekregen om ze in bedrijf
te stellen, dat het geduld nu wel op
is. Omwonenden zaten al niet te
wachten op de windturbines en zitten
nu extra lang in de overlast. De PvdA
vindt dat niet acceptabel en vraagt
ingrijpen van de gemeente.
De PvdA in Aa en Hunze en BorgerOdoorn heeft contact gezocht met de
Tweede Kamerfractie. In de Tweede
Kamer heeft de PvdA op 10 februari
aan de Minister gevraagd of het ook
mogelijk is om de windturbines ’s
nachts stil te zetten om een goede
nachtrust voor omwonenden te
borgen.

Run van Gieten zet de deur open voor Frame Runners

Hardlopen met behulp van een frame met drie
wielen, een zadel, een borststeun en een stuur
Het omvangrijke programma van de veertiende editie van de Run van
Gieten is wederom uitgebreid. Nadat het organisatiecomité van het
hardloopfestijn op de flanken van de Hondsrug onlangs de ultraRun
van Gieten 50 kilometer weer heeft omarmd, wordt nu ook het
onderdeel Frame Running (voorheen RaceRunning) toegevoegd.
Mensen met een motorische of een
verstandelijke beperking die minder
goed of minder lang kunnen lopen,
zijn dankzij een frame met drie
wielen, een zadel, een borststeun
en een stuur in staat om hiermee te
lopen of zelfs hard te rennen.
Er komt namelijk geen druk op
heupen, enkels en knieën. In
Nederland zijn het nu nog vooral
kinderen en jongeren die aan Frame
Running doen.

De Frame Runners leggen zaterdag
14 mei in Gieten een afstand van twee
kilometer af. Twee keer een ronde
van 1000 meter met doorkomst op
de brink waar ze enthousiaste worden
aangemoedigd door het publiek. Het
startschot klinkt om half drie en de
deelname is gratis. In Gieten kan over
enkele maanden worden deelgenomen
aan hardloopwedstrijden voor jeugd
en volwassenen met afstanden van
250 meter tot 50 kilometer.
Kijk voor meer informatie op de
website www.runvangieten.nl
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Gemeente overweegt tijdelijke
huisvesting statushouders in
Valthermond
Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn ziet een
mogelijkheid voor de tijdelijke huisvesting van statushouders in Valthermond.
Het college beantwoordt hiermee aan de dringende oproep van Het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om bij te dragen aan opties voor huisvesting
van vluchtelingen en statushouders. Reden is dat door de grote toestroom van
vluchtelingen het aanmeldcentrum in Ter Apel en de AZC’s overvol zitten. Het
leegstaande pand aan de Vrijheidslaan 8-10 in Valthermond lijkt geschikt als
tijdelijke opvanglocatie. Statushouders met een verblijfsvergunning die al aan
Borger-Odoorn zijn gekoppeld, kunnen zo al eerder een woonplek krijgen in de
gemeente.
Het beoogde pand is eigendom van de heer Brands van Bouwbedrijf Brands. De heer
Brands is met de gemeente in gesprek over woningbouwplannen die hij heeft op deze
plek. Omdat de bouw pas vanaf 2023 kan worden opgestart, wil de gemeente het pand
tot die tijd gebruiken om statushouders een woonplek te geven. Hierdoor ontstaat er in
een AZC weer ruimte voor andere vluchtelingen in afwachting van hun asielprocedure. In
het pand is ruimte voor veertien statushouders, die daar kunnen verblijven tot het einde
van dit jaar. Daarna stromen zij uit naar een reguliere sociale huurwoning in een van de
dorpen in Borger-Odoorn.
Omwonenden in de directe omgeving van het pand aan de Vrijheidslaan 8-10 zijn
uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Burgemeester Jan Seton en wethouder
Nynke Houwing zijn aanwezig om met hen in gesprek te gaan en vragen te
beantwoorden.

Winterwandelingen vanuit Valthe
Op maandagmorgen 28 februari organiseert de wandelcommissie ‘de Zandlopers’
samen met de combicoach sport van de gemeente Borger-Odoorn 2 mooie
natuurwandelingen in de omgeving van Valthe.
U kunt kiezen uit een wandeling van 5 kilometer of één van 10 kilometer. De 10 km
lopers vertrekken om 9.30 uur en de 5 km lopers vertrekken om 10.30 uur. Vertreklocatie
is het dorpshuis in Valthe. (Hoofdstraat 54, 7872 PL Valthe) Er wordt in groepsverband
gewandeld. Na afloop kan er voor € 6,50 genoten worden van een lunch bestaande uit
soep en broodjes. Wilt u alleen deelnemen aan de wandeling dan is dat ook mogelijk. Dit
is geheel gratis.
Lijkt het u leuk om mee te wandelen? U kunt zich opgeven bij Petra van den Bosch,
combicoach sport van de gemeente Borger- Odoorn. Mail:
p.vandenbosch@borger-odoorn.nl of Tel.nr: 06 – 11 39 43 01. Opgave graag vóór 25
februari.

Cultuurhistorische wandeling vanuit
Valthe
Op maandagmorgen 28 februari organiseert de wandelcommissie ‘de Zandlopers’
samen met de combicoach sport van de gemeente Borger-Odoorn een mooie
cultuurhistorische wandeling in de omgeving van Valthe.
Tijdens deze wandeling van ongeveer 3 kilometer krijgt u informatie over de omgeving.
Er wordt in een rustig tempo gewandeld. Vertreklocatie is het dorpshuis in Valthe.
(Hoofdstraat 54, 7872 PL Valthe). Vertrektijd is 10.30 uur. Na afloop kan er voor € 6,50
genoten worden van een lunch bestaande uit soep en broodjes. Wilt u alleen deelnemen
aan de wandeling dan is dat ook mogelijk. Dit is geheel gratis. Lijkt het u leuk om mee
te wandelen? U kunt zich opgeven bij Petra van den Bosch, combicoach sport van de
gemeente Borger- Odoorn. Mail: p.vandenbosch@borger-odoorn.nl of Tel.nr: 06 – 11 39
43 01. Opgave graag vóór 25 februari.

Glaswerk-expositie Henk Brans
verlengd t/m 29 mei
Henk Brans verzamelde als kind al glaswerk uit Nieuw-Buinen, maar in
de afgelopen tien jaar werd die collectie museaal onderbouwd door eigen
bijzondere aankopen, maar zeker ook door schenkingen van nabestaanden uit de
glasindustrie van de Drents-Groninger Veenkoloniën. Dat leidde tot een expositie
die zonder meer de grootste, ooit gemaakte presentatie werd over maar liefst
tien fabrieken uit de periode 1838-2002. Door de lockdown en de beperkingen
voor groepsbezoeken ten gevolge van de Corona-pandemie ondervond de
tentoonstelling de nodige hindernissen. Daarom is inmiddels in overleg met de
verzamelaar en de werkgroep die de vervolgtentoonstelling voorbereidt om de
glaswerk-expositie te verlengen tot en met zondag 29 mei.
Op de zaterdagmiddag, aanvang 14.30 uur, brengen de tentoonstellingsmakers steeds
een rondleiding door dit unieke popup-museum. Daarin ook aandacht voor nieuw
verworven informatiebronnen zoals het verhaal over de verhuizing in 1920 van 10
gezinnen uit de Kanaalstreek naar Eindhoven. Philips betaalde voor die tijd een kapitale
verhuisvergoeding. Eenmalig is ook het boeteboek dat de portier van VH Meursing
bijhield van 1942 tot en met 1944, een schenking van mevrouw I. de Roos-de Wit. Henk
Brans kreeg verder vlak voor de expositie glaswerk van de tot dusverre onbekende fabriek
Rosien uit Gasselternijveen.

Dinsdag 15 februari 2022
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Gedeputeerde Brink opent huis van de toekomst in
Borger
Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957
E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Elke woensdagmiddag is
er een sportief uur in de
sporthal in Exloo
In februari en maart vinden er elke woensdagmiddag
sportieve activiteiten in de sporthal in Exloo plaats.
Een uur lang is het dan mogelijk tal van leuke sporten
te beoefenen. Het doel is een gevarieerd sportaanbod
te realiseren waar kinderen enerzijds lekker kunnen
bewegen en anderzijds kennis kunnen maken met
verschillende sporten. Klaaske Kuiper uit Exloo, een lid
van tennisvereniging O.T.C. Voevke uit haar woonplaats,
is de initiatiefneemster hiervan en zorgde voor een
subsidie via de gemeente zodat het kan plaatsvinden.

Tijdens de Week van de Circulaire
Economie, heeft gedeputeerde
Henk Brink van de provincie
Drenthe woensdag het prototype
van de Frisbouw woning in Borger
officieel geopend. Bij de bouw is
voornamelijk gebruik gemaakt van
natuurlijke materialen zoals hout,
stro en leem. Daarnaast is de woning
op dusdanige wijze gebouwd dat
onderdelen na gebruik geschikt zijn
voor hergebruik of recycling. Het
prototype van de Frisbouw woning
is een mooi voorbeeld in de transitie
naar circulaire (woning) bouw in
Drenthe.
Met de onthulling van de speciale
klink heeft de gedeputeerde de woning
officieel geopend en is het concept
klaar om verder te worden uitgerold.
“Tijdens de Week van de Circulaire
Economie vragen we graag extra
aandacht voor circulaire projecten
en bedrijven in onze provincie. De
Frisbouw woning is gebouwd met de
nieuwste bouwtechnieken en met oog
voor hergebruik en recycling. Het is
een van de vele circulaire initiatieven
in onze provincie waarmee we stappen
zetten richting een volledig circulaire
economie.”

Voor de ontwikkeling van het prototype
hebben de initiatiefnemers subsidie
ontvangen uit het Europees Fonds
Op woensdag 2 februari jl. werd ermee begonnen en meldden voor Regionale Ontwikkeling en van
zich er al een aantal kinderen voor aan. Dat gold ook voor
de provincies Groningen en Drenthe.
de woensdagmiddag erop. De middagen zijn niet voor alle
Dankzij deze steun is een prototype
kinderen toegankelijk; kinderen uit de groepen 5 tot en met
gerealiseerd van een uniek prefab en
8 van de basisschool mogen eraan meedoen. Waar kunnen ze circulair bouwsysteem waarbij de natuur
dan uit kiezen? Tennis, volleybal, gymnastiek, judo, voetbal
en de gezondheid van de gebruiker als
en golf. Iedere keer komt weer een andere sport aan bod. De uitgangspunten dienden. Door gebruik
verenigingen die eraan meedoen zijn tennisvereniging O.T.C. te maken van natuurlijke materialen die
Voevke, volleybalvereniging OSR, gymnastiekvereniging
een vochtregulerende werking hebben,
Eendracht, judovereniging Juveko, voetbalvereniging HOC en ontstaat een ademende schil en een
Golfpark Exloo. Op woensdag 9 februari jl. stond er tennis
aangenaam binnenklimaat. Voor de
op het programma en was er sprake van een prima opkomst. verwarming, ventilatie en koeling van de
Kuiper: “Gaaf dat sportclubs zo enthousiast zijn om mee
te doen. Dankzij de bijeenkomsten van Sport Exloo weten
we elkaar steeds beter te vinden en kunnen we met deze
activiteiten samen iets betekenen voor onze jeugd.” (Week in
Week uit / Gerry Grave)

Martin Smit van Frisbouw (l) met zijn gezin en de gedeputeerde voor het huis van de toekomst
woning wordt optimaal gebruik gemaakt
van de zon en verse buitenlucht. Het
binnenklimaat wordt continu gemeten
en op basis daarvan worden natuurlijke
luchtstromen geregeld. Ook wordt het
regenwater opgevangen en voor diverse
doeleinden hergebruikt.

en scholen. Dankzij de vele partners
die hebben meegewerkt aan de woning
kunnen we laten zien dat deze wijze
van bouwen werkt! Wij zijn klaar voor
de uitrol van het concept en willen
van Frisbouw een werkwoord maken:
Frisbouwen.”

Bij de bouw is gebruik gemaakt
van diverse circulaire principes: alle
gebruikte materialen zijn schoon,
veilig én zijn biologisch afbreekbaar of
recyclebaar zonder kwaliteitsverlies. Zo
zijn de trap, kozijnen en deurklinken van
aluminium, een materiaal dat eenvoudig
100% te recyclen is. Dit is slechts een
beperkte selectie van de circulaire
oplossingen die zijn toegepast.

Het Prototype Frisbouw woning is
gerealiseerd door Frisbouw Borger
en Bouwbedrijf Kooi Appingedam
in samenwerking met MINT
Architecten Eelde, Goudstikker De
Vries Emmen, M3 Energie Groningen,
IBV Installatietechniek Peize, NICE
Meppel, Hanzehogeschool Groningen,
Adviesbureau Hillenga Scheemda,
BPZ Assen, Alrako Opende, LJ
Solutions Hardenberg, Arling Stuc &
Spack Emmer-Compascuum, Bakker
Schilderwerken Nieuw-Dordrecht,
Kornelius Badkamers & Keukens
Stadskanaal en Vos Interieur Groningen.
(Week in Week uit/Martin Zaagman)

Directeur Martin Smit van Frisbouw:
“We zijn heel trots op het resultaat.
Het prototype dient als demo voor
gezonde en circulaire bouwprojecten in
de toekomst. De wijze van bouwen is
geschikt voor woningen, bedrijfspanden

Binnen acht jaar tijd zouden er vijfhonderd nieuwe
woningen in Borger-Odoorn moeten komen
Er kan in een paar jaar tijd veel veranderen in de vraag naar woningen in de
gemeente Borger-Odoorn. Waar ongeveer zes jaar geleden veel woningen
te koop stonden, daar geldt nu dat er juist veel vraag naar woningen en
bouwkavels is. Wethouder Nynke Houwing van de gemeente benadrukt
dan ook hoe belangrijk het is dat er meer woningen in de gemeente worden
gebouwd. Te denken valt dan aan ongeveer vijfhonderd. En dan met name
in Borger en Nieuw-Buinen.

Houwing vindt het perfect om daar uit
te breiden, want zo komen de woningen
bij eigen inwoners terecht. Iets waar
de gemeente ook voor staat. Vroeger
zou dat lastiger zijn geweest, maar
tegenwoordig is het juist erg goed dat
het als zodanig gebeurt.

Houwing merkt de verandering heel
duidelijk en speelt daar op in. “Je
ziet dat de vraag enorm is gestegen,
maar ook dat de soort woningen is
veranderd: een paar jaar geleden wilde
men doorzonwoningen en nu vooral
de starters- en levensloopbestendige
woningen. Er is enorm veel vraag
naar en dus doen wij daar iets mee.
Wij denken aan een uitbreiding met
honderden woningen. Vijfhonderd wel
en dan zowel koop- als huurwoningen.”

Bovendien valt het onder de
zelfbewoningsplicht. Zo wordt
het opkopen van woningen door
‘buitenstaanders’ voorkomen. Met
Borger en Nieuw-Buinen zijn voor
de hand liggende uitbreidingslocaties
genoemd. De gemeente zal de komende
tijd kijken waar mogelijk nog meer kan
worden uitgebreid. (Week in Week uit /
Gerry Grave)

Er is ruimte genoeg voor: waar nu nog
een grasveld achter de multifunctionele
accommodatie (MFA) Noorderbreedte
in Nieuw-Buinen is zullen over enkele
jaren mogelijk levensloopbestendige
woningen en sociale huurwoningen
voor jongeren worden gerealiseerd.
Ook nabij de nieuwste Borgerder
woonwijk Daalkampen en net buiten het
centrum van Borger richting Ees zijn er
mogelijkheden woningen te realiseren.
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Week in Week uit sprak met Willy Weerman uit Ees

Vakantiepark Het Land van Bartje in Ees mag slechts
gedeeltelijk uitbreiden
Eesers gelukt: de Raad van State is
ingeschakeld met als gevolg dat er
slechts een gedeeltelijke uitbreiding zal
plaatsvinden en dus is Weerman net
als zijn dorpsgenoten maar wat blij.
“Het begon redelijk eenvoudig met een
mountainbikeroute, een paardenstal en
wat speelattributen. Het Land van Bartje
verzon er steeds weer wat bij wat ons
wantrouwend maakte. De gemeente
ging mee met de ideeën van Het Land
van Bartje, immers dat levert meer
toeristen en dus geld op. Wij gingen
steeds meer dwarsliggen ten opzichte
van hun plannen en konden na de
instemming door de raad niet anders
dan naar de Raad van State gaan, wat
ook twee jaar heeft gekost.”

Het speelt al een aantal jaren: de uitbreidingsplannen van vakantiepark Het
Land van Bartje in Ees. De kogel was weliswaar door de kerk betreffende
de volledige uitbreiding, maar de Raad van State ketste het alsnog voor een
gedeelte af. Het was op 9 februari jl. toen het vakantiepark nul op rekest
kreeg voor wat betreft uitbreiding aan de zuidkant van het park. Uitbreiding
aan de noordkant is evenwel mogelijk, maar het doen ontstaan van een
groter vakantiepark met ‘alles erop en eraan’ zal volgens veel inwoners van
Ees een einde aan de rust in het dorp maken.
Week in Week uit sprak met Willy
Weerman (foto) die al jaren in het dorp
en dicht bij het vakantiepark woont.
Samen met dorpsgenoten is hij al langer
in gesprek over dit onderwerp, er is al
vaak genoeg met de gemeente BorgerOdoorn gesproken. “Ik praat niet voor
mezelf, maar voor de groep inwoners
die bezwaar heeft gemaakt tegen de
plannen. Begrijp me trouwens niet
verkeerd: wij Eesers hebben niets tegen
Het Land van Bartje, maar wél tegen de

Hoe dan ook zal het in Ees niet drukker
worden dan normaal en dus heeft de
actie van de Eesers zin gehad. “Wij zijn
uitbreidingsplannen. De plannen zijn zó heel erg blij dat deze onzalige plannen
ruim opgezet dat er theoretisch zelfs een zijn getorpedeerd. We hebben dit voor
park als de Efteling in onze achtertuin
een heel groot deel te danken aan onze
kán komen. Veel geluid en veel onrust.
steun en toeverlaat Josette Polman die
Het Land van Bartje zegt dat niet van
goed op de hoogte is van alle juridische
plan te zijn, maar wil alle mogelijkheden aspecten.” (Week in Week uit / Gerry
voor de toekomst openhouden. Wij
Grave)
absoluut niet. Wij zijn erg blij met de
uitspraak.”
Het was een lang proces om in
hun missie te slagen, maar het is de

Streektaolstried holden op 25 meert
2022: der is nog plek!
De kogel is deur de kerk. De streektaolvrijwilligers van het Huus van de
Taol in Aa en Hunze hebt besloten de Streektaolstried in de MeertmaondStreektaolmaond deur te laoten gaon. De stried wordt streden op: vrijdag
25 meert ankommend um 20.00 uur (inloop 19.30 uur) in MFC De Spil in
Gasselternijveen.
Dizze Drèentse pubquiz stelt vraogen
over de streektaol, maor u.a. ok over de
gemeente, geschiedenis, cultuur, meziek
en actuele zaoken. Verenigings, clubs en
(vrienden)groepies oet de hele gemeente
Aa en Hunze kunt hieran metdoon.
Veur dizze Streektaolstried is nog plek.

De vraag is nu of Het Land van Bartje
mogelijk nog op een andere manier
zou willen uitbreiden. De vraag aan
Weerman ‘kan dat?’ werd als volgt
beantwoord: “Ik heb geen idee. Er
is een dikke streep door de plannen
gehaald. Voor een nieuw plan moeten ze
rekening houden met alle beperkingen
die door de Raad van State zijn gesteld.
Het is de vraag of het voor hen dan nog
interessant is.”

Groepies bestaonde oet 4-5 personen
kunt zuch opgeven tot zaoterdag 5
meert. Wi’j metdoon? Meld je dan an
bij: jghartlief@ziggo.nl (06-46325905)
of roelie@pattyjoris.nl. (06-14967724).
Waacht niet te lang meer, maor meld je
an.

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

IJS 9,PR .99
18
€

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

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 .90
20
€

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

IJS 0,PR .70
18
€

OPEL ASTRA Sports Tourer
1.4 Turbo 120 Jaar Ed. navi/
clima/17”LM /cruise/trekhaak
Mei 2019 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
45.223 km - Nieuwprijs: €32.720,-

IJS 0,PR .90
16
€

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

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
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 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
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 9,PR .99
25
€

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

IJS 0,PR .40
22
€

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

IJS 0,PR .40
17
€

AUDI A1 Sportback 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 .90
32
€

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

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 .90
23
€

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

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,-
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Werkgroepen jongerenpanels Drentse theaters van start

Energieke aftrap jongerenpanel Drentse
theaters

Maandagavond 7 februari vond in Theater DNK de aftrap plaats van de eerste
bijeenkomst van de werkgroepen jongerenpanels, een initiatief van Schouwburg
Ogterop in Meppel, ATLAS Theater in Emmen, Theater De Tamboer in Hoogeveen
en DNK Theater in Assen. De vier Drentse theaters willen graag meer jongeren in
de leeftijdscategorie 12 t/m 16 jaar aan zich binden. Ieder theater voor zich heeft de
afgelopen maanden via een wervingscampagne deelnemers voor een jongerenpanel
gezocht. Via interactieve live bijeenkomsten willen de theaters graag in gesprek met
jongeren om zo gezamenlijk te bespreken en te onderzoeken wat er leeft en waar hun
behoeftes liggen. In de maand februari zullen nog drie bijeenkomsten volgen met
jongerenpanels van de theaters in Emmen, Meppel en Hoogeveen.
De aftrap
“Lasergamen door het hele theater, ja dat
lijkt ons geweldig! En een jamsessie samen
met leeftijdsgenoten op de zondag zou wel
tof zijn.” Dit waren twee van de ideeën die
maandag werden geroepen tijdens de kickoff van het jongerenpanel in Assen. Tijdens
de bijeenkomst hebben de jongeren onder
leiding van een deskundige gebrainstormd
over hun wensen, ideeën en mogelijkheden
in het theater. Denk ook vooral ‘out of the
box’ werd de panelleden meegegeven. De
brainstormsessie, waarin veel vrijheid en
weinig kaders waren, resulteerde in een zeer
geslaagde avond vol bruisende ideeën.
De vier Drentse theaters hopen met de input
van de jongeren een brug te slaan tussen
het aanbod van de theaters en de specifieke
behoeften en de vraag van jongeren. De
uitkomsten van de vier bijeenkomsten
worden verzameld, hieruit wordt een plan
geschreven, dat vervolgens samen met het

jongerenpanel tot uitvoering gebracht zal
worden.
Achtergrond & gezamenlijk doel
Na de toekenning van de subsidieverlening
van het college van Gedeputeerde
Staten, hebben de vier theaters via een
wervingscampagne de afgelopen maanden
jongeren uit de steden maar ook uit het
ommeland benaderd om deel te nemen
aan de verschillende werkgroepen. De
vier Drentse theaters hebben de jongeren
veel te bieden. Een jongerenpanel helpt
om gezamenlijk het theater beter onder de
aandacht te brengen bij deze doelgroep.
Voor de lancering van dit platform werken
de vier theaters ook samen met de Proeftuin
van ‘We the North’. Hierin wordt breed
onderzoek gedaan naar het interesseren
van nieuwe doelgroepen (niet-bezoekers)
voor theaterbezoek. De Provincie Drenthe
ondersteunt de ontwikkeling van de
jongerenpanels.

D66 stelt zich aan u voor
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.
Dit keer is Karel Eggen, onze nummer 3
aan de beurt. Onze fractie is bijzonder blij
dat Karel zich weer een periode beschikbaar
wil stellen om zijn zeer ruime ervaring als
raadslid (weer) in te gaan zetten voor onze
gemeente. Velen kennen Karel als raadslid
voor D66 in de gemeente Emmen, waar hij
samen met Carmen Hoogeveen en andere
betrokken D66 gedurende maar liefst 3
periodes in de Emmense raad zat namens
de sociaalliberalen. Karel is zijn politieke
loopbaan begonnen in de voormalige
gemeente Borger waar hij ook 1 periode voor
D66 in de gemeenteraad zat. Karel heeft zijn
loopbaan bij de Hogeschool Stenden, waar
hij werkzaam was als docent lichamelijke
opvoeding en studiedecaan, onlangs
beëindigd.
Karel kun je jezelf voorstellen, wie ben je,
wat doe je en wat drijft je?
Na twintig jaar in Borger gewoond te hebben
zijn wij vanwege onze werkzaamheden en de
toen schoolgaande kinderen verhuisd naar
Emmen. In Emmen zit ik nu voor het 12e

jaar in de
gemeenteraad. Naast het raadslidmaatschap
ben ik onder andere bestuurslid van de
KVLO (koninklijke vereniging leraren
lichamelijke opvoeding) en mantelzorger.
Ik woon samen met mijn vrouw Hilleen nu
nog in Emmen maar vanaf 1 maart weer in
Borger. Daarom heb me verkiesbaar gesteld
voor op lijst van D66 in Borger-Odoorn.
Wat zijn in je persoonlijke drijfveren in
het (dagelijks) leven?
De slogan: “Laat iedereen vrij, maar laat
niemand vallen” is mij uit het hart gegrepen.
Je bent mijns inziens pas echt vrij als je de
kans krijgt om iets van je leven te maken en
je geen zorgen hoeft te maken over je huis of
inkomen als het eens even tegenzit. Ik vind
het belangrijk om kansen ongelijkheid aan
te pakken en dat begint mijns inziens bij de
basis namelijk het onderwijs! Ieder kind heeft
recht op goed onderwijs ongeacht het feit
waar zijn of haar wieg heeft gestaan.
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CDA Borger-Odoorn op werkbezoek bij
welzijnsstichting Andes in Nieuw-Buinen

Wat doet Andes voor de inwoners in
Borger-Odoorn?

Op locatie bij de ruilgoederenbank in Nieuw-Buinen ontmoeten we vrijdag 4 februari
een aantal vrijwilligers en medewerkers van Andes. Tijdens de lunch raken we
geboeid door de verhalen. Met de inzet van Andes wordt een positief verschil gemaakt
in het leven van veel kwetsbare inwoners in onze gemeente.
Zorgen voor je demente partner
Peter Jan Eleveld is sinds juni werkzaam bij
Andes. Hij houdt samen met vrijwilligers
een oogje in het zeil bij de mantelzorgers.
Het raakte de CDA fractie hoe moeilijk de
mantelzorgers het hebben die zorgen voor
hun demente partners. Peter Jan: ‘Als je
je dementerende partner niet meer alleen
kan laten, ben je 24 uur per dag aan huis
gebonden. Het is mooi dat er dan vrijwilligers
een paar uur zorgtaken komen overnemen,
zodat de mantelzorger even de ruimte krijgt
voor zichzelf. Tijdens het Mantelzorgcafé
leren ze grenzen stellen en horen ze de
oplossingen van ervaringsdeskundigen.
Daarvan nemen ze meer aan, dan van een
professional’ vertelt Peter Jan.
Waardevolle dagbesteding
Bij de ruilgoederenbank in Nieuw Buinen
kunnen inwoners hun kleding of spullen
in goede staat inbrengen. Dorien Streutker
coördinator vertelt over de medewerkers,
een mix van inwoners die waardevolle
dagbesteding zoeken en vrijwilligers die
het leuk vinden een paar dagdelen in de
Wat is je mooiste plek in de gemeente
Borger-Odoorn?
Er zijn bijzonder veel mooie plekken in de
gemeente Borger/Odoorn. Voor mij als
fervent fietser is dat toch echt de prachtige
ATB-route door onze prachtige gemeente
met als hoogtepunt het rondje om de
voormalige zandafgraving bij Exloo (zandgat
van Kremer).
Waarom heb je je (weer) verkiesbaar
gesteld voor de lijst van D66?
Ik heb me beschikbaar gesteld omdat
ik graag een bijdrage wil leveren. Ik het
belangrijk dat we naar elkaar omkijken en
om ervoor te zorgen dat het sociaalliberale
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?
Met samenwerken in de raad en college kun
je veel bereiken. Martin en Albert hebben
dat met veel inzet gedaan. Het zijn inmiddels
bekende ‘D66 resultaten’; de bijdrage aan de
te bouwen schoollocatie in Borger van het
Esdal College en de aanstaande aanleg van
nieuwe sportpark Harm Kuiper in Odoorn.
Daarnaast heeft Martin Hoogerkamp in
zijn rol als voorzitter van de werkgroep 2e
Exloërmond vanuit de raad het initiatief
genomen om te komen tot een oplossing
voor het voetballen in 2e Mond. Dit was en
is geen gemakkelijke opgave gebleken in deze

week hun handen uit de mouwen te steken.
Deze ruilwinkel is speciaal voor minima
die met gesloten beurs ingebrachte spullen
kunnen halen. Alles schoon en gewassen,
het aanbod is groot en divers. Van bed tot
kleding, alles wat een tweede leven verdient
en nodig is in en om huis, vindt je hier. De
voorman ook een vrijwilliger, showt met
trots de ‘werkplaats’ waar ze samen meubels
opknappen, fietsen repareren en verkoop
klaar maken.
CDA Borger-Odoorn wil de taak
ouderenadviseur snel beleggen bij Andes.
Willemijn Kleijn, manager van Andes,
ziet nog volop kansen in Borger-Odoorn.
‘We zijn er voor het collectief en voor
vrijwilligersactiviteiten. De taakomschrijving
en de spelregels kunnen nog wel wat
duidelijker vanuit de gemeente. De CDA
fractie neemt dat zeker mee. Maar wat het
CDA betreft krijgt Andes er op korte termijn
een rol bij. De ouderenadviseur. Dit initiatief
van het CDA is al vier jaar in voorbereiding in
het gemeentehuis. Het wordt tijd dat hier een
klap op wordt gegeven.
periode maar wel moedig dat hij deze rol op
zich genomen heeft.
Wat zou je graag willen bereiken in de
gemeentepolitiek de komende 4 jaren?
Nu wij weer in Borger komen wonen wil ik
graag mijn bijdrage leveren om het sociaal
– liberaal geluid te laten horen in BorgerOdoorn. Ik heb daar nu ruimschoots de tijd
voor. Speerpunten van mijn politieke inzet
zullen zijn dat ieder kind in de gemeente
Borger-Odoorn mee kan doen aan sport,
educatie en cultuur. Verder vind ik het heel
belangrijk dat laaggeletterdheid verder wordt
aangepakt.
Wat is je boodschap voor Borger-Odoorn
de komende jaren?
Ik wil mij graag inzetten voor een gemeente
waar iedereen zich thuis voelt, kan leren, kan
werken, kan sporten, kan genieten van cultuur
en op een veilige manier oud kan worden.
Wat wil je verder nog kwijt?
Mocht jij ook je bijdrage willen leveren aan
de gemeentepolitiek bij D66, 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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Familieberichten
kunt u inleveren
tot maandagmiddag
14.00 uur bij de Bruna
in Borger.
De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Een glimlach van liefde
Een traan van gemis
Omdat het zonder jou
Nooit meer hetzelfde is

In liefde hebben wij afscheid genomen van
onze allerliefste vader, opa en overgrootopa

Hendrik Jan Dirk
Sluiseman

Diep verdrietig, maar in het besef dat hij het einde als een
bevrijding beschouwde, geven wij u kennis van het
overlijden van mijn lieve man, onze vader, opa en over-opa

Henk

Jan Brouwer
* 16 mei 1932



† 11 februari 2022

Yolanda en Harry Jager
Marnix en Joanne
Hugo
Casper
Jayden
Viktor

Annie Brouwer-Blom
Roelof en Greetje
Jeroen en Eline
Jolien en Henk
Janny en Henk
Anita en Jeroen ~ Tim, Nick
Arjen en Josien ~Linn, Evi, Suze

Miranda en Willem Hulshof
Pauline en Nick
Nathalie
Sebastiaan

Er is gelegenheid afscheid te nemen en het register te
tekenen op woensdag 16 februari van 19.00 tot 19.45 uur in
de aula, Westdorperstraat 1 te Borger.

De crematiepechtigheid heeft in kleine kring
plaatsgevonden.

De afscheidsdienst, voorafgaand aan de crematie, zal in
besloten kring plaatsvinden.

Correspondentieadres:
Achter de Brink 8
9531 AZ Borger

Als er slechte dagen komen is het kostbaarste bezit
de herinneringen aan de goede dagen
Onze oprechte dank voor het hartverwarmend
medeleven welke wij ontvingen na het overlijden
van onze moeder, oma en overoma

Aaltje Tingen Sanders
Verdrietig nemen wij afscheid
van onze buurman en goede vriend

Jan Brouwer
Zus Boer en Ineke Boer
Janny van Rossum
Janny van Dijken
Rika en Roelof Jansen
Johanna en Henk Seubring
Rieky en Tinus Zinger
Sijbrand Bos
’t Brinkhoes, Borger - 11 Februari 2022

† Odoorn, 7 februari 2022

Sinds 15 november 2020 weduwnaar van
Rietje Sluiseman-van der Waarden.

65 jaar

De afscheidsdienst is op donderdag 17 februari om 12.30
uur live mee te kijken via https://kerkdienstgemist.nl - PG
Borger, de Goede Herderkerk.

Deventer, 12 juli 1934

Met een lach denken we aan haar terug en gaan we
onze weg zoals ze had gewild, met opgeheven hoofd,
vol moed en optimisme.
Gea en Wim
Egbert en Greet
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Wanstraat 55, 7871 PC Klijndijk

Familieberichten kunt u inleveren
tot maandagmiddag 14.00 uur bij
de Bruna in Borger.
De Bruna is maandag om 13.00 uur geopend.

Ivm vakantie is Huisartsenpraktijk
van Veldhuizen gesloten van Vrijdag 18 februari
12:00 t/m zondag 27 februari
Voor spoedeisende gevallen kunt u contact opnemen
met: Dr van Hilst, tlf nr 0599- 238 138

Familieberichten kunt u inleveren tot maandagmiddag
14.00 uur bij de Bruna in Borger.
De Bruna is maandag om 13.00 uur geopend.

Maak uw afspraak bij ons voor klachten die al
langer bestaan en wilt u voordien denken aan uw
herhaalmedicatie?
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De Prinshoeve in Valthermond
organiseerde een Winter Wonder Laand
voor bewoners en cliënten

De bewoners en cliënten van de Prinshoeve in Valthermond en Musselkanaal werden
afgelopen zaterdag getrakteerd op een ontzettend leuke ochtend en middag, er
werd namelijk een heus Winter Wonder Laand voor hen georganiseerd. Lange tijd
waren er vanwege corona geen activiteiten mogelijk maar gelukkig kon het, met wat
aanpassingen, afgelopen weekend weer.
“We kozen voor het thema Winter Wonder
Laand omdat het natuurlijk nog steeds winter
is maar we tegenwoordig eigenlijk helemaal
geen winters meer hebben”, aldus Miranda
Marquering, oprichtster en eigenaresse van
Zorgcentrum de Prinshoeve. “Het weer
was prachtig en er was van alles te beleven.
Er was echte sneeuw, men kon in de skilift
op de foto, en natuurlijk hadden we ook
voor iedereen een kop warme snert en
waren er echte stroopwafels. Hoogtepunt
voor velen was het ritje door het dorp met
de paardentram, ik heb alleen maar blije
gezichten gezien!” Iedere bewoner en cliënt
van de dagbesteding had een uitnodiging
gekregen om samen met een introducee naar
het Winter Wonder Laand te komen. Er werd
gewerkt met tijdsloten zodat het uiteindelijk
niet te druk werd.
De Prinshoeve is een zorgcentrum met
vestigingen in Valthermond en Musselkanaal
gericht op ouderen, waarvan de meesten
dementerend zijn. Er wordt zowel
dagbesteding als woonruimte geboden,

in Musselkanaal wonen 13 ouderen in
de compleet verbouwde boerderij en in
Valthermond zijn dat er 19. De dagbesteding
is nog niet zo lang geleden naar Valthermond
verplaatst en hier zijn ouderen gedurende
de dag welkom om van alles en nog wat te
komen doen. Zo kan er onder begeleiding
worden geknutseld maar is er ook een
duofiets om er samen met iemand van de
begeleiding op uit te kunnen gaan. “We
willen er door veel verschillende dingen aan
te bieden voor zorgen dat iedere ouder hier
kan komen doen wat hij of zij leuk vindt”,
aldus Miranda. Op dit moment is er op de
dagbesteding overigens nog plaats voor
ouderen om de dag door te komen brengen
en ook is de Prinshoeve nog op zoek naar
vrijwilligers die regelmatig willen komen
helpen. Heeft u interesse? Neem dan contact
op met Gina Brouwer of Ria Wubbels
van de Prinshoeve, zij zijn te bereiken via
telefoonnummer 0599-313 109 of door een
mail te sturen naar info@deprinshoeve.nl.
(Week in Week uit / Miranda Wolters)

Beleef een heerlijk avond met
Dominic Seldis in het ATLAS Theater
Als contrabassist, dirigent en presentator
laat Dominic Seldis, Nederlands
favoriete Engelsman, geen gelegenheid
voorbijgaan om klassieke muziek te
promoten onder een zo breed mogelijk
publiek.
Met Music, Maestro! brengt de energieke Brit
samen met zijn orkest, bestaande uit negen
top musici, ‘an entertaining and spectacular
musical journey’, een show vol humoristische
persoonlijke verhalen, verbluffende
videobeelden en natuurlijk prachtige muziek.
U krijgt zelfs vier Dominics voor de prijs van
één. En wie weet bent u de geluksvogel die
voor even dirigent mag zijn.
Music, Maestro! belooft een uniek muzikaal
avontuur te worden, waarin de musici
van wereldklasse zorgen voor hilariteit en
ontroering. Voor liefhebbers van Britse
humor, geweldige muziek en entertainment!

Domic Seldis staat op zaterdag 26 februari
om 20.00 uur met zijn voorstelling Music,
Maestro! in het ATLAS Theater. Zie voor
tickets en meer informatie: atlastheater.nl
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Jan Eling uit Nieuw-Buinen al meer dan
veertig jaar actief in de wereld van
sportartikelen

Als u langs de woning van Jan Eling uit Nieuw-Buinen rijdt dan valt het totaal niet op
dat er een onderneming is gevestigd die een groot aantal sportartikelen zoals ballen,
kleding en meer verkoopt: Sunsport Sportartikelen. Op zich wel logisch, want het is
een woonadres met een kleine winkel achteraan de oprit. Het is Jan Eling ten voeten
uit; hij hoeft niet op te vallen, als men hem en hij de mensen maar weet te vinden.
Meer dan veertig jaar ervaring
Dat gaat al ruim vier decennia goed en de
Nieuw-Buiner ondernemer is ondanks zijn
respectabele leeftijd van 76 jaar nog niet van
plan ermee te stoppen. “Nee, zeker niet.
Daarvoor is het veel te mooi. Ik ga lekker
door met het verkopen van ballen, kleding
en straks ook weer dartartikelen. Er is vraag
genoeg, ik ken veel mensen en zij kennen
mij”, sprak Eling. “Sunsport Sportartikelen
viert volgend jaar haar tienjarig bestaan, maar
de ruim drie decennia ervoor was de NieuwBuiner al op het gebied van sportartikelen
actief. “Ik ben begonnen met het leveren van
Beltona-sportartikelen. Toen ik daarmee ben
gestopt ben ik voor mezelf begonnen en is
Sunsport Sportartikelen uitgegroeid naar een
begrip in de omgeving.”

Een van de voetbalclubs die Sunsport
Sportartikelen sponsort is vv Valthermond.
“Ik lever daar alles: onder meer wedstrijd- en
trainingsballen, maar ook trainingsmateriaal
en doelnetten. Verder sponsor ik de bal voor
de Pupil van de Week. Ook is het bedrijf
sponsor van SETA uit Musselkanaal en
Nieuw-Buinen. “Het is mooi om deze clubs
te sponsoren en ook dat ik hiervoor ben
gevraagd.”
Meer dan voetbal
Maar er is meer dan het voorzien van
sportartikelen op het gebied van de
voetbalsport. Zo verkoopt Eling ook
artikelen voor de dartssport en (reflecterende)
kleding voor de hardloop en wandelsport.
“Zoals gezegd is het allemaal erg breed. Denk
dan ook aan de verkoop van basketballen
en volleyballen, maar ook ballen voor het
futsal (zaalvoetbal) en voor het sporten
op kunstgras. Er wordt trouwens niet
alleen aan sporters gedacht, ook aan de
verzorgers binnen sportverenigingen: tapeen massagespullen, maar ook allerlei soorten
verband, koelspray, etc.” Kortom, voor ieder
wat wils en als de klant niet tevreden is dan
geldt Eling’s leus ‘Wij zorgen goed voor
de club. Als er iets niet goed is dan bij mij
komen. Dan lossen wij dit netjes op.’

Breed assortiment
Het bedrijf van Eling is dusdanig breed qua
assortiment en kan dus werkelijk van alles
aan vooral sportclubs leveren. “Als bedrijf
kan ik bijna alles leveren naar de vraag van de
klant. Ballen heb ik grotendeels op voorraad
of ik heb een directe lijn met de leverancier
zodat ik snel aan de vraag kan voldoen. Zo
zijn er ongeveer vijfhonderd voetballen
van diverse merken (Molten, Erima, Jako,
Masita, KWD en Puma) op voorraad. Ons
assortiment is echter grotendeels toegespitst
op de voetbalsport. Dit in de breedste zin: we
leveren ballen, kleding, trainingsmaterialen,
Sunsport Sportartikelen, Zuiderdiep 559,
benodigdheden voor de scheidsrechter, etc. Je 9521 AR Nieuw-Buinen. Tel. 0599 - 61 00 27.
kunt het zo gek niet bedenken of ik kan het
(Week in Week uit / Gerry Grave)
leveren of ervoor zorgen dat ik het lever.”
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ÉÉN DOORGAANDE LIJN VAN KINDEROPVANG
NAAR ONDERWIJS? DAT KAN OP KINDCENTRUM
REHOBOTH IN VALTHERMOND
Anderhalf jaar geleden startte Christelijk Kindcentrum Rehoboth in Valthermond met kinderdagopvang en
peuteropvang. Basisonderwijs en voorschoolse en buitenschoolse opvang werd er al aangeboden. Inmiddels
heeft het kindcentrum zich ontwikkeld tot een omgeving waar kinderen van 0 tot 13 jaar zich ononderbroken
kunnen ontwikkelen. Kinderen, groot en klein, voelen zich er thuis, hebben er plezier en doen het goed. Daar
zijn de mensen van CKC Rehoboth trots op. Miranda Tonkens, directeur van het kindcentrum, vertelt over de
meerwaarde van het integreren van opvang en onderwijs.

Voorbereiden op de toekomst

We willen er als kindcentrum voor
zorgen dat kinderen goed worden
voorbereid op de toekomst, vertelt
Miranda Tonkens. Daarom leren we
kinderen naast de basisvaardigheden,
zoals taal, rekenen en spelling, ook
specifieke vaardigheden als samenwerken, onderzoek doen, presenteren
en vaardigheden op het gebied van ICT.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat
kinderen zichzelf leren kennen, stevig
in hun schoenen staan en respectvol
met anderen en de wereld omgaan.
Daar wordt vanaf de peuteropvang in
één doorgaande lijn naar toe gewerkt.
De peuters van de kinderdagopvang
doen daar ook aan mee. De allerkleinsten schuiven aan als een activiteit
zich daarvoor leent.

WE BRENGEN KINDEREN IN
AANRAKING MET LETTERS DOOR
ZE VOOR TE LEZEN EN ZE MET
LETTERS TE LATEN SPELEN
Uk en Puk

Op de peuteropvang beginnen we
met de basis. We werken er met het
activiteitenprogramma Uk en Puk. Het
programma richt zich op de taalontwikkeling, beginnende rekenvaardigheid, de motorische ontwikkeling en de

sociaal-emotionele ontwikkeling. Het
sluit aan bij de werkwijze in groep 1.
Op het gebied van taal stimuleren
we bijvoorbeeld de ontluikende geletterdheid. We brengen kinderen in
aanraking met letters door ze voor te
lezen en ze met letters te laten spelen.
Sommige peuters herkennen daardoor
al letters van hun naam. Dat is mijn
letter, zeggen ze dan.

DAARNAAST STIMULEREN WE OP DE PEUTEROPVANG DE ZELFSTANDIGHEID VAN KINDEREN.
DAT ZIT HEM IN KLEINE DINGEN, ZOALS ZELF
JE JAS EN JE SCHOENEN AANTREKKEN EN
ZELF JE BOTERHAM SMEREN

VOOR KINDEREN
VAN 0 TOT 13 JAAR

Stimuleren van zelfstandigheid

Daarnaast stimuleren we op de
peuteropvang de zelfstandigheid van
kinderen. Dat zit hem in kleine dingen,
zoals zelf je jas en je schoenen aantrekken, zelf naar de wc gaan en zelf
je boterham smeren. Je ziet de kinderen trots zijn als ze dingen zelf kunnen.
Spelenderwijs leren we ze ook de
meer schoolse vaardigheden, zoals
op je stoel blijven zitten, op je beurt
wachten, naar een ander luisteren en
een tijdje met een bepaalde taak bezig
zijn. De regels op de opvang zijn hetzelfde als op de basisschool. Kinderen
leren bijvoorbeeld dat als een kind niet
leuk tegen je doet, je daar eerst zelf
iets van zegt voordat je naar de
juf gaat.

Gezonde leefstijl

Op CKC Rehoboth wordt in één doorgaande lijn gewerkt aan een gezonde
leefstijl. We hebben het predicaat
Gezonde School op de gebieden welbevinden, voeding, bewegen & sport, en
natuur & milieu. Dat zie je bijvoorbeeld
aan ons groene schoolplein met moestuinbakken en fruitbomen. We laten
kinderen veel bewegen, leren kinderen
over gezonde voeding, eten elke dag
fruit, zijn zuinig op (elkaars) spullen
en scheiden afval. De peuters spelen
bovendien elke dag buiten.

Interne begeleiding

Ook de (extra) begeleiding van peuters
is net zo geregeld als op de basisschool. Als er zorg is over een kind,
op wat voor gebied dan ook, dan
kunnen pedagogisch medewerkers en
ouders/verzorgers altijd bij de intern
begeleider terecht. Als het nodig is
schakelen we externe hulp in. Drie keer
per jaar bespreekt de intern begeleider

met de pedagogisch medewerker –
preventief – alle kinderen door.

Peuter-kleutermoment

Als kinderen vier jaar zijn en ze naar
de basisschool gaan, gaat dat heel
natuurlijk. De kinderen kennen de juf
en de kinderen van groep 1 al. Een
keer per maand is er namelijk een
peuter-kleutermoment waarbij een
gezamenlijke activiteit plaatsvindt.
De wendagen regelen wij vaak zelf.

KINDEREN GAAN VOL ZELFVERTROUWEN EN ZONDER
HOBBELS EN DREMPELS DOOR
Kinderen voelen zich al heel vertrouwd
in groep 1 en hebben hun ouders er
niet echt bij nodig. Ook de leerkracht
weet waar zij aan toe is, omdat de
pedagogisch medewerker heel precies
de beginsituatie in kaart heeft gebracht
en programma’s op elkaar aansluiten.
Kortom: kinderen gaan vol zelfvertrouwen en zonder hobbels en drempels
door met waar ze mee bezig waren.

KENNISMAKEN?
Neem contact op met
Miranda Tonkens:
0599-662367
rehoboth@ckcdrenthe.nl
U bent van harte welkom!
CKC Rehoboth is onderdeel
van CKC Drenthe.
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Nieuwe gemeente in Borger: Verbonden met Christus
en met elkaar
BORGER – In de tijd dat de meeste
kerken besloten hun deuren gesloten
te houden vanwege de pandemie is
geheel tegen deze ontwikkeling in de
Christengemeente Connect ontstaan.
Deze jonge gemeente is ontstaan
vanuit een huisgroep bij Martin en
Cobie Nanninga.
“Als gelovigen zijn we het Lichaam van
Christus en zijn we niet een groep van
afzonderlijke, onafhankelijke individuen.
Wij allen horen door de doop in één
Geest bij elkaar en zijn daardoor één
lichaam. Nadruk ligt op de eenheid van
het lichaam. Ieder lid heeft de andere
nodig. We kunnen niet zonder elkaar.
Het Hoofd staat symbool voor Jezus.
Hij heeft ons juist nodig omdat we
Zijn lichaam zijn. Door Jezus hebben
we toegang tot de Vader, door één
Geest. Omdat Christus ons toegang
heeft verworven tot de Vader zijn we
leden, huisgenoten of gezinsleden
geworden van Gods gezin. Tijdens
onze samenkomsten willen wij ons
zo veel mogelijk laten leiden door de
Heilige Geest.” De samenkomsten zijn
voor iedereen toegankelijk en vrij te
bezoeken. Omdat het gesproken Woord
tijdens de dienst live wordt uitgezonden
op Facebook, zijn er vaak bezoekers
elders uit Nederland, die graag bij de
dienst aanwezig willen zijn. Ondertussen
zijn Martin en Cobie verhuisd naar

Gasselterboerveenschemond, alwaar
ze een kampeer festival gaan houden in
eigen tuin voor circa 250 mensen met
als thema ‘Leven met Gods Geest’ Het
eerstvolgende festival staat gepland in
het hemelvaart weekend van 26-28 mei.
“We willen bijdragen aan het gegeven
dat we mensen de vrijheid mogen geven

die Jezus ons allemaal wil geven; leven
vanuit het besef dat God je liefheeft”
Hunzehuys, samenkomst vanaf 10:00
uur (Koffie) Dienst 10:30 uur. Ingang
aan de achterzijde van Hunzehuys.

Workshops voor kinderen van 8 tot 12 jaar

Uitslagen Bridgeclub
Borger
Bridgeclub Borger speelde afgelopen week weer in het
Anker van 7 februari t/m 10 februari jl.
Uitslag Maandag 7 februari A-lijn
1 Roelie & Tjasso Roossien 		
2 Rieky & Tinus Zinger 			
3 Neeltje Tack & Herman Scheltinga

64,58%
59,03%
54,86%

Uitslag dinsdagavond 8 februari A-lijn
1 Lydia & Evert Wind 			
2 Tjasso Roossien & Gerard Lasonder
3 Janny & Henk Scheper 			

64,5%
62,6%
61,5%

B-lijn
1 Minie Speelman & Geert Boekholt
2 Joke & Jelle Zwanenburg 		
3 Gerrit Jan Lahuis & Bonne Timmer

56,8%
56,8%
56,0%

Uitslag Woensdagavond 9 februari Online Stepbridge
A-lijn
1 Aukje Eefting & Henk Schuiling 		
62,60%
2 Johannes Sijbom & Juffrey Bieleman
60,92%
3 Anneke Tapper & Henk Loman 		
59,85%
Uitslag donderdagmiddag 10 februari A-lijn
1 Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen 67,71%
2 Mies Hoorn & Grietje Lokman 		
62,18%
3 Janny Werkman & Roelie Wesseling
61,56%
4 Trijntje Gerrits & Betsy Scheffer 		
59,60%
5 Fenny & Han Brouwer 			
53,48%

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

Aan de slag met digitale en technische vaardigheden
bij de BiebFabriek

Een pretpark van Lego maken en de onderdelen laten bewegen? Of zelf een
auto bouwen en deze programmeren? Het kan allemaal bij de BiebFabriek.
Nu er meer ruimte is om activiteiten te organiseren, kunnen er weer
gratis workshops plaatsvinden in de dertien BiebFabriek bibliotheken van
Biblionet Drenthe.
De eerste activiteiten vinden plaats
in de week van 14 februari en lopen
door tot halverwege juli. Om mee te
kunnen doen met de workshops moeten
kinderen zich van tevoren aanmelden.
Dit kan via www.biebfabriek.nl/agenda.
Hierop is per gemeente te zien in welke
bibliotheek er BiebFabriek activiteiten
zijn.

verschillende workshops onder andere
over programmeren.

Digitale en technische vaardigheden
zijn in de 21ste eeuw belangrijker dan
ooit tevoren. Toch zijn de kennis en
ontwikkeling van deze vaardigheden
bij iedereen nog lang niet altijd
vanzelfsprekend. Met de BiebFabriek
wil de bibliotheek de wereld van
De BiebFabriek is dé plek waar kinderen de techniek en computers op een
aan de slag kunnen met technische en
toegankelijke manier beschikbaar te
digitale vaardigheden. Hier leren zij in
stellen voor kinderen.

Meer weten over de BiebFabriek?
Ga dan naar www.biebfabriek.nl

PvdA Afdeling Borger-Odoorn huldigt de genomineerde
Vrijwilligers 2021
Zaterdag 12 februari werden de
genomineerde Vrijwilligers van
2021 met hun familie ontvangen in
het Dorpshuis in Exloo. Aanwezig
waren de juryleden en bestuursleden
en de fractievoorzitter van de
afdeling van de PvdA. Wegens de
corona maatregelen werd de uitslag
in kleine kring bekend gemaakt.
Het was , evenals voorgaande
jaren, een spannende verkiezing.
De stemmen voor de kandidaten
lagen dicht bij elkaar. Mooi waren
de lovende opmerkingen voor de
genomineerden bij het uitbrengen
van de stemmen. Voorzitter van
de Jury, Peter Zwiers, had voor de
genomineerden veel waardering en
een persoonlijk woord.

Waarderende woorden bij de stemming
waren: Arie is een top vrijwilliger,
onvermoeibaar, hij verdient het door
zijn positieve inzet om de meest
gewaardeerde vrijwilliger van 2021 te
zijn. De jury overhandigde hem een
oorkonde, een diner-bon en een boeket
bloemen.

Op de tweede plaats zijn gekozen
Eefje Warrink en Annemieke de
Waal Malefijt uit Valthe. Deze beide
vrouwen zijn de aanjagers van het ”
Praothuus” in Valthe. Met een aantal
vrijwilligers organiseren zij eens in de
veertien dagen een ontmoetingsmorgen
met koffie, een praatje, een leuk
onderwerp, ontspanning, creativiteit
en spel. Eefje en Annemieke regelen
de contacten met de BOKD Drenthe,
Op de eerste plaats is gekozen
Ons Dorpshuis, de vrijwilligers en
Arie Den Boer uit Borger. Hij is de
het programma. Verbinding tussen
drijvende kracht achter de Hunebedloop bewoners is belangrijk. De voorzitter
en de Oek jeugdloop die jaarlijks rond
van de jury overhandigde beide vrouwen
5 mei in Borger wordt gehouden.
een boeket bloemen.

Op de derde plaats is gekozen
Harold Enting uit Exloo. Harold is
voorzitter van het bestuur van HOC.
Hij is al jarenlang betrokken bij deze
vereniging en bij de samenwerking met
andere clubs in de regio. Harold steekt
veel tijd in de nieuwe accommodatie in
Odoorn. Er is veel overleg voor nodig
met gemeente, clubs etc. Belangrijk is de
aanwas van de jeugd en jongeren bij de
sport in de dorpen.
Waarderende woorden bij de stemming
waren: fantastisch wat hij doet; de
nominatie en de aandacht heeft hij dik
verdiend want zijn inzet is meer dan
100%; Arnold dwingt veel respect af.
De voorzitter van de jury overhandigde
hem een boeket bloemen.
Na afloop van de toespraken werd
gezellig nagepraat onder het genot van
een glaasje.
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De Treffer’16 stunt tegen koploper Buinerveen

Clubnieuws
sv Borger
Zaterdag 19 februari 2022		
12:00 Borger JO8-1
SJO ZVC ‘14 JO8-1
12:00 Borger JO17-1
SJO FC Coevorden JO17-1
10:30 Meerdijk JO15-2
Borger JO15-1
12:30 Elim 2
Borger 2
12:45 Fit Boys JO19-1
Borger JO19-1
14:00 Zwartem. Boys 2
Borger 3
Zondag 20 februari 2022		
10:00 Borger 2 zo.
Buinen 3

Gieten
Woensdag 16 februari
20:00 Gieten/Eext Jo19-1

Wildervank Jo19-1

Donderdag 17 februari
19:30 VV Gieten 1

Weerdinge

Vrijdag 18 februari
20:00 Gieten 3 Futsal
20:50 LTC 6
21:00 Tunas 1

Asser Boys 2
Gieten 2 Futsal
Gieten 1 Futsal

Zaterdag 19 februari
10:30 Gieten/Eext JO15-2

Bellingwolde JO15-1JM

Zondag 20 februari
10:00 Gieten 7
10:00 Gieten 4
10:00 Musselkanaal 5
12:00 Forward 2
14:00 VV Gieten 1

Yde de Punt 2
HOC/Valther Boys 4
Gieten 6
Gieten 2
CEC

Afgelopen zondag stond er een fraai affiche op het programma: in 2e
Exloërmond was het De Treffer’16, laagvlieger in Zondag 5D, tegen de
ongeslagen koploper Buinerveen. Op papier David tegen Goliath, in de
praktijk liep het anders, want na anderhalf uur voetballen stond het 3-3 en
dat is een prestatie van formaat van de Mondkers.
Met man en macht vlogen ze erin
nadat ze na negentien minuten spelen
op een 2-0 achterstand stonden, de
mannen van trainer Ludie Hulshof.
Buinerveens David Karabed zorgde
na zeven minuten spelen al voor de
0-1. Twaalf minuten later verdubbelde
Harald Keur de voorsprong. Daarna dus
De Treffer’16 dat in de 27ste minuut
op 1-2 kwam door een eigen goal van
Buinerveen-speler Chris van Houten.
Op slag van rust zorgde Rick Hartman
voor de gelijkmaker en dus werd het
weer een wedstrijd.
De thuisploeg had de rust tot de thee
met heel hard werken bereikt en ging
hier in de tweede helft gewoon mee
door. Het was de enige kans om het

Buinerveen lastig te kunnen blijven
maken. En ze slaagden in hun missie.
Ook al schoot Chris van Houten acht
minuten voor tijd van afstand met een
hard schot raak, het deed De Treffer’16
niet buigen. Sterker nog: ze bleven maar
gaan en jagen en het leverde succes op,
want in blessuretijd volgde de goal van
de jonge Melvin Wiering. Ze waren de
koning te rijk en Ludie Hulshof was de
eerste die rennend het veld opliep alsof
zijn club net de Champions League
had gewonnen. De voormalige trainer
van Buinerveen kreeg velen mee. Het
mocht heel even, want de goal van
Wiering was een heel belangrijke voor
de gastheren. Het leverde immers de
3-3 op en eindelijk weer een puntje.
En belangrijker nog: een zeer goed

resultaat in de derby tegen Buinerveen.
In derby’s is altijd veel mogelijk en dat
was ook te zien: keihard werken tegen
het voetballend willen doen. Buinerveen
dacht te gemakkelijk en dat werd door
de Mondkers afgestraft. De ploeg van
trainer Willy Kral blijft echter koploper.
De Treffer’16-Buinerveen 3-3
7. Karabed 0-1, 19. Keur 0-2, 27. Van
Houten 1-2 (e.d.), 45. Hartman 2-2,
82. Van Houten 2-3, 90. Wiering 3-3.
Toeschouwers: 100.
De Treffer’16: Bolk; Zuur, Jonnie
Windt, Bergmann en Beuling;
Zwinderman, Arnoldus, Wiering,
en Bartelds; Filips en Hartman.
Buinerveen: Wijbenga; Schipper,
Feiken, Kwasiba en Keur; Yesuke (60.
Erdman), Van Houten, Karabed en
Westerhof; Altun en Potze. (Week in
Week uit / Gerry Grave)

Borger hervat competitie met zege op Wildervank
Borger is de herstart van de competitie uitstekend begonnen. De ploeg
van trainer Joling boekte een 2-4 overwinning in en op Wildervank. Een
belangrijke zege om de aansluiting te houden met de bovenste ploegen.

De Treffer ‘16
Zaterdag 19 februari 2022 				
10:30 Meerdijk JO11-2
De Treffer ‘16 JO11-1JM
11:00 De Treffer ‘16 JO13-1JM
Westerwolde JO13-2
11:00 De Treffer ‘16 MO17-1
LEO (Loon) MO17-1
11:30 Haren JO17-1
De Treffer ‘16 JO17-1
Zondag 20 februari 2022 				
10:00 De Treffer ‘16 2
Veelerveen 4
14:00 Valther Boys 1
De Treffer ‘16 1

vv Buinerveen
Zaterdag 19 Februari				
BBC JO 15-1
Westerwolde JO 15-2 10.00 uur
BBC JO 09-1
Sweel JO 09-2
09.00 uur
		
Zondag 20 Februari		
Buinerveen 1
SVBC 1
14.00 uur
Buinerveen 2
Buinen 2
10.00 uur
Gasselternijveen 3
Buinerveen 3
10.00 uur

Eenmaal op het sportpark in
Wildervank aangekomen was het een
rommelige situatie voor de ploeg uit
Borger. Niet wetende welke kleedkamer
hen was toegewezen, niemand in
de bestuurskamer, speelden ze op
gewoon gras of op kunstgras? Het
laatste werd een feit, de warming-up
moest op het drassig veld ernaast,
totdat het kunstgrasveld beschikbaar
was. De bekende woorden van trainer
Joling tijdens de wedstrijd bespreking
daarover: “Dit zijn randzaken waar wij
geen enkele invloed op hebben”. De
groenhemden lieten zich inderdaad
niet van de wijs brengen en begonnen
scherp aan de wedstrijd. Borger liet de
bal weliswaar aan Wildervank maar was
gevaarlijk in de omschakeling.
Dit resulteerde al in de 9e minuut in
de 0-1: na een flitsende aanval kwam
de breedtepass in de voeten van Floris
Hiddink, die de bal in één keer in de
lange hoek binnenschoot.

Gasselternijveen
Zaterdag 19 februari 2022
LTC VR1
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM
SJO ZVC ‘14 JO10-2
SJO ZVC ‘14 JO17-2
Twedo JO15-1
Borger JO8-1
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM
SJO ZVC ‘14 JO10-3

SJO ZVC ‘14 VR1
SJS JO13-1JM
Alteveer JO10-1JM
ST VAKO/Tynaarlo
SJO ZVC ‘14 JO15-1
SJO ZVC ‘14 JO8-1
SPW JO12-1JM
Achilles 1894 JO10-3

12:00
09:00
11:00
14:00
12:45
12:00
09:00
10:30

Zondag 20 februari 2022
Gasselternyveen 4
VV Sleen 1
Gasselternyveen 2
Gasselternyveen 3

Harkstede 2
Gasselternyveen 1
Schoonebeek 2
Buinerveen 3

10:00
14:00
11:00
10:00

HOC
Donderdag 17 februari			
19.30 CEC 1
HOC 1
		
Zaterdag 19 februari			
9.00 HOC JO10-1
CEC JO10-1
9.00 HOC JO8-1
Drenthina JO8-2
9.00 SJO Fc Coevorden JO12-3JM HOC JO12-1JM
12.00 St HOC/ Valtherboys JO13-1 Twedo JO13-2
14.00 HOC JO17-2
Sc Erica JO17-2
14.30 St HOC/ Valthermond Vr3 SCN Vr1
			
Zondag 20 december		
10.00 HOC 2
Ruinerwold 2
10.00 Gieten 4
st HOC/ Valtherboys 4
10.00 St HOC/ Valtherboys 5
Protos 4
10.30 Germanicus 4
St HOC/ Valtherboys 7
14.00 HOC 1
Twedo 1

De fase erna gebeurde er niet heel
veel. Wildervank kwam er een aantal
keer door, zonder dat het groot gevaar
opleverde, op een schot van buiten
de zestien na. Deze ging net langs de
goede kant van de paal voor Borger.
Nog binnen het half uur viel de 0-2
voor Borger. Christiaan Vos zette goed
door aan de rechterkant. Hij zette
een een-tweetje op met Gijs Roda en
schoof de bal hard onder de keeper van
Wildervank door. Borger had de score
nog uit kunnen breiden, maar spits Roda
zag zijn solo stranden op de vuisten van
de doelman van Wildervank.
Na rust was het zaak voor Borger om
alert te blijven. Maar na amper drie
minuten spelen stond het plotseling 1-2.
De gasten kregen eerst zelf de kans op
de 0-3, maar in de tegenstoot werd er
aan de andere kant gescoord. Een lange
bal over de flanken kwam in de voeten
terecht van Ewout Wolf, die zijn inzet
in eerste instantie gekeerd zag worden
door doelman Edwin Haandrikman,
maar de rebound in het lege doel

schoot. Borger had even geen grip op
het spel van Wildervank, dat sneller de
buitenspelers zocht en een man extra
creëerde op het middenveld. Veel gevaar
kwam hier niet uit voort, maar Borger
kwam moeilijk onder de druk uit.
Toch werd het na 59 minuten 1-3. Een
zorgvuldige opgebouwde aanval van
achteruit, werd door Hendrik Gustin
koelbloedig in het doel geschoven.
De storm van Wildervank ging hierna
liggen en er gebeurde van beide kanten
niet veel meer. Het spel speelde zich af
op het middenveld en kansen werden
er nauwelijks gecreëerd. Tien minuten
voor tijd wist invaller Ruben de Valk
de 1-4 knap binnen te schieten vanuit
een lastige hoek. En in blessuretijd wist
Wildervank ook nog een keer te scoren:
doelman Haandrikman lette even niet
op en bij de tweede paal kon Lourens
Huizing eenvoudig binnenkoppen.
Daarmee kwam de eindstand van 2-4
op het scorebord en boekt Borger een
zeer belangrijke overwinning. De ploeg
klimt naar de vierde plaats en is volgend
weekend helaas vrij. Daarna volgen er
drie toppers op een rij, te beginnen op
26 februari op bezoek bij Onstwedder
Boys.

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
Nu al onderzoeken hoe dorpen van het aardgas af kunnen

In 2050 aardgasvrije dorpen in heel Borger-Odoorn
Aardgasvrije dorpen in heel Borger-Odoorn, het moet in 2050 waarheid
zijn. Dan moeten alle dorpen van het aardgas af zijn en op een andere
manier voor warmte in de woningen kunnen zorgen. De voorbije maanden
is er al druk gespeculeerd over hoe dit nu het beste te kunnen realiseren.
De gemeente begint in de dorpen Valthe en 2e Exloërmond. Daar is de
energiearmoede hoog, vooral in 2e Exloërmond. De gemeente gaat er
onderzoeken hoe de inwoners van de dorpen van het aardgas af kunnen.
Ook inwoners zijn er al volop mee
bezig. Ze meldden zich bij de gemeente
en zo is het balletje eigenlijk gaan rollen.
Het past ook precies in het plaatje van
de gemeente die niet wil dat mensen
dwangmatig van het aardgas af komen
en dus is dit een mooie ‘pilot’. Isolatie
is een groot goed. Op die manier
kan men zien wat er mogelijk is en

volgen mogelijk alternatieven voor
de verwarming van woningen. Er kan
dan worden gedacht aan hybride en
elektrische waterpompen, alles conform
de watervisie die door de raad is
aangenomen.
Er zal een tijd overheen gaan voor alles
kan worden geëvalueerd. In die fase

kan men dan zien hoe het werkt, of het
werkt en hoe ermee verder te kunnen
gaan. Voor inwoners zou het vele
voordelen moeten opleveren: goedkoper
stoken en verduurzaming van de
woningen. Ook voor de gemeente
levert het aardgasvrij zijn van dorpen
voordelen op waarvan de belangrijkste
energie- en kostenbesparing is.
Wethouder Nynke Houwing van de
gemeente Borger-Odoorn gaat ervan
uit dat er steeds meer dorpen aan gaan
meewerken om het beoogde resultaat
te verkrijgen. (Week in Week uit / Gerry
Grave)
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Borger-Odoorn: Humaan en rechtvaardig! Mogelijke verdubbeling N34
Wij hebben de verantwoordelijkheid bescherming te bieden aan mensen die vluchten
voor oorlog, geweld en vervolging. Niet altijd hebben deze mensen het voor het kiezen
ook al wordt soms gedacht dat het “golddiggers” zijn. Vluchten is vaak de enige
mogelijke optie. We moeten deze mensen “fair”, humaan en rechtvaardig de helpende
hand toesteken!
De verantwoordelijkheid voor vluchtelingen
is breed goed te dragen. Zeker als alle EUlanden een gelijke inspanning leveren en we
de aankomst van migranten beter organiseren
via legale migratie. Legale migratie betekent
ook rechtvaardige migratie! Migranten
worden gelijkwaardig opgenomen in deze
maatschappij met eerlijke kansen om daaraan
bij te dragen.

dan zal de migrantenstroom afnemen. Voor
degenen die ervoor in aanmerking komen
hebben we de verplichting deze asiel te
verlenen: humaan, eerlijk, rechtvaardig…
gelijkwaardig!

GroenLinks wil het liefst voorkomen dat
mensen die geen recht hebben op asiel
een gevaarlijke tocht naar Nederland
afleggen. Dit doen we door te investeren
Het goed hervestigen van deze groep mensen in toekomstperspectief in landen van
is van essentieel belang. Essentieel is ook dat herkomst. Ook willen we de meedogenloze
we het gezamenlijk doen, in heel Europa, met mensensmokkelaars, die onrealistische
dezelfde uitgangspunten en gelijkwaardige
dromen in Europa beloven om mensen geld
uitgangspunten voor iedereen. Het afgeven
afhandig te maken, aanpakken. We zetten
van humanitaire visa is daar bijvoorbeeld
actief in om vluchtelingen ter plaatse al beter
onderdeel van, zodat vluchtelingen kunnen
te informeren over de mogelijkheden en ook
aantonen dat ze hulp nodig hebben en
onmogelijkheden van asielbescherming in
wij controle krijgen op deze stroom.
Europa. Voor de mensen die toch hierheen
Hiermee wordt het veel gevaarlijkere illegaal
komen en geen recht blijken te hebben op
migreren en ook mensenhandel ontmoedigt! asielbescherming, willen we medemenselijke
Gemeenten moeten bijdragen aan deze
en effectieve terugkeer. We willen ervoor
opvang en moet inspraak hebben op het
zorgen dat mensen goed worden ondersteund
aantal plaatsen dat beschikbaar moet komen. en begeleid bij hun terugkeer, en dat we
goede afspraken maken met landen over het
We moeten de oorzaken van oorlog,
terug opnemen van hun burgers.
onderdrukking, vervolging en honger
bestrijden. Meer ontwikkelingshulp ter plaatse Voor HUMANE en RECHTVAARDIGE,
draagt actief bij aan minder armoede, meer
maar ook GELIJKWAARDIGE kansen!
werkgelegenheid en beter onderwijs. Nemen
we de redenen ter plaatse weg om te vluchten, Pieter de Groot 06.13750704
Metze Geertsma 06.51514186
Peter Zoeteman 06.52091499
Lees ons progamma op:
“borgerodoorn.groenlinks.nl”

Mysterieuze belevingstocht door de
natuur bij Buitencentrum Boomkroonpad
Op woensdag 16 februari a.s. is het volle maan. Volle maan is een bijzonder
natuurverschijnsel én Staatsbosbeheer maakt die beleefbaar voor jou. Tijdens deze
mystieke avond kun je bij Buitencentrum Boomkroonpad een bijzondere wandeling
maken. Samen met een gids dwaal je door de in stilte gehulde bossen en over door de
maan verlichte velden. Al je zintuigen staan op scherp. Een onvergetelijke ervaring
voor het hele gezin.
Onder begeleiding van een gids van
Staatsbosbeheer maak je een spannende tocht
door de bossen en over de heide van het
Drouwenerveld. Je loopt door verschillende
soorten bos en wordt af en toe via smalle
paadjes dwars door het bos geleid. Verder
loop je langs grafheuvels, oude keienwegen en
over de stille heide. Eerst nog in de schemer,
maar langzaam wordt het steeds donkerder
in het bos, nog iets verlicht door de volle
maneschijn! Misschien hoor en zie je wel
uilen, vleermuizen of andere nachtdieren, die
na het ondergaan van de zon actief worden
en hun voedsel zoeken. Tijdens de tocht
zetten we onze zintuigen op scherp, in de

nacht hebben we immers al onze zintuigen
nodig!
De vollemaanwandeling vindt plaats op
woensdag 16 februari a.s., start om 19:00 uur
en duurt ongeveer anderhalf tot twee uur.
Het is handig om stevige wandelschoenen
aan te trekken. De kosten zijn € 8,- voor
volwassenen en € 6,- voor kinderen t/m
12 jaar, geschikt vanaf 8 jaar. Vooraf
aanmelden: www.staatsbosbeheer.nl/
vollemaanwandelingen. Plaats: Buitencentrum
Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533
PN in Drouwen. Voor meer informatie en
overige activiteiten kun je kijken op
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

De N34 is voor Borger-Odoorn een belangrijke weg waar veel van onze inwoners
intensief gebruik van maken. De N34 loopt door het enige Unesco Geopark van
Nederland en gaat langs en door bijzondere natuurgebieden zoals het stroomdal van
de Drentse Aa, maar ook langs tal van brinkdorpen op de Hondsrug van Drenthe.
De N34 kan zich sinds enige jaren verheugen
op positieve aandacht. De naam Hunebed
Highway die enige jaren geleden werd
geïntroduceerd, heeft bijgedragen aan
verhoging van de landelijke bekendheid van
onze mooie regio. Maar de weg staat ook
vaak negatief in de belangstelling als het gaat
om de toegenomen verkeersdrukte, die leidt
tot verkeersopstoppingen bij de rotonde in
Gieten en ook tot verkeersonveilige situaties.
Raadslid Martin Hoogerkamp van D66
Borger-Odoorn en inwoner van Odoorn wil
dat er ook op gemeentelijk niveau veel meer
aandacht moet zijn voor de ontwikkelingen
omtrent de N34. Hij nodigt andere partijen
in de gemeenteraad uit om zich ook over
mogelijke verdubbeling uit te spreken. Omdat
de N34 door de gemeente loopt, zijn de
gevolgen van een mogelijke (gedeeltelijke)
verdubbeling belangrijk.
Doorstroming en verkeersveiligheid zijn van
groot belang. Maar worden die verbeterd
door een (gedeeltelijke) verdubbeling van de
N34? Martin Hoogerkamp is kritisch. “De
fractie van D66 vindt het noodzakelijk dat
de veiligheid en doorstroming van de N34
verder worden verbeterd. Dat de rotonde
Gieten zo snel mogelijk op de schop moet,
is voor iedereen duidelijk. De fractie van
D66 denkt dat met de aanpak van dit
verkeersknooppunt een groot deel van het
probleem van doorstroming van het verkeer
kan worden opgelost.”
Volgens Martin moet verdere verbetering niet
worden gezocht in gedeeltelijke verdubbeling.
Zijn inschatting is dat een gedeeltelijke
verdubbeling niet helpt om de doorstroming
en de verkeersveiligheid te bevorderen. Ook
zijn stroken van 4 banen moelijk inpasbaar
in de N-34 op het tracé dat doored gemeente
Borger-Odoorn loopt. Mogelijke opties
zouden zijn, ter hoogte van de Oringerweide
bij Odoorn en-of tussen Borger en Drouwen.
“Ik denk dat het veel beter is om de weg
veiliger te maken door automobilisten op
hun verantwoordelijkheid te wijzen. Wij
willen ook onderzoeken of uitbreiding

van inhaalverboden bijdraagt aan betere
verkeersveiligheid. Eventueel zou een
scheiding van rijwegen kunnen worden
overwogen. En het gebruik van openbaar
vervoer (de buslijn Emmen-Groningen) en
de (elektrische) fiets moet verder worden
gestimuleerd. Dat is trouwens ook veel beter
voor de uitstoot van schadelijke stoffen
op kwetsbare natuurgebieden. En om
geluidsoverlast voor omwonenden niet te
laten toenemen.”
Er is al veel gebeurd, zorg blijft met name in
de omgeving van Klijndijk
De laatste jaren is de verkeersveiligheid al
sterk toegenomen. De op- en afritten van de
N34 bij Borger en Exloo zijn ongelijkvloers
gemaakt en binnenkort gebeurt dat ook bij
Klijndijk. Het afsluiten van de afslag OdoornNoord is volgens D66 een hele verbetering
voor het dorp Odoorn en omgeving.
Toch is Martin Hoogerkamp nog niet
gerust. “Ik maak me vooral zorgen
over de doorstroming en de mogelijke
verkeerstoename door het dorp Klijndijk, als
straks de werkzaamheden bij de Slenerweg
klaar zijn. Daarom moet er snel worden
gekeken naar verbetering van de aansluiting
N34 op de ringweg Oost in Emmen, ten
behoeve van het verkeer richting Ter Apel en
Musselkanaal.
En voor de veiligheid van fietsers en ander
langzaam verkeer moet er een fietspad langs
de Slenerweg komen, van Klijndijk tot de
brug bij ‘t Haantje.”
Wilt u nadere informatie willen weten
het standpunt van D66 Borger-Odoorn
of van gedachten willen wisselen met de
fractie van D66 Borger-Odoorn kijkt u dan
op www.d66borger-odoorn.nl voor ons
verkiezingsprogramma. Mail met Martin
Hoogerkamp via martinhoogerkamp@gmail.
com of bel 0652490487. U kunt ook
contact opnemen met John Goeree,
lijsttrekker van D66 Borger-Odoorn via
john@johnendiane.nl

Alice in Wonderland komt naar het
ATLAS Theater!

Wanneer Alice het Witte Konijn achterna gaat is er geen weg meer terug: ze komt
terecht in het magische en maffe Wonderland. Ze beleeft avonturen die steeds gekker
worden en ontmoet merkwaardige figuren: een dodo, een grote rups, de Kolderkat, de
Gekke Hoedenmaker en de Maartse Haas. Uiteindelijk keren zelfs de Hartenkoningin
en haar levende kaarten zich tegen Alice! Is dit echt of allemaal een droom?
Beleef het fantastische avontuur van Alice in
Wonderland als familiemusical in het ATLAS
Theater! Gespeeld door het Nationaal Jeugd
Musical Theater, de grootste kweekvijver
voor Nederlands musicaltalent. Van de
makers van Kruistocht in Spijkerbroek en

Koning van Katoren, voor iedereen vanaf
8 jaar. Alice in Wonderland is op zondag
27 februari om 15.00 te zien in het ATLAS
Theater. Zie voor tickets en meer informatie:
atlastheater.nl
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Minister Henk Staghouwer van de
ChristenUnie bezoekt Borger-Odoorn op
zaterdagochtend 19 februari

Dinsdag 15 februari 2022

Spiekeriek reist door de gemeente
Aa en Hunze

Gemeente Aa en Hunze gaf haar Spiekeriek maandag 14 februari een vliegende start
in Grolloo. Onder het toeziend oog van burgemeester Anno Wietze Hiemstra legden
zes lijstrekkers (Henk Heijerman - Gemeentebelangen, Bas Luinge - VVD, Kiena ten
Brink- PvdA, Lukas Koops- GroenLinks, Sonja Hilgenga - CDA en Arie Fonk - D66)
van de politieke partijen de laatste hand aan de boom van de democratie. Grolloër
Johan Derksen mocht vervolgens de eerste spijker met wens in de boom slaan.
Erik Braam vertelt enthousiast dat minister Henk Staghouwer een bezoek zal brengen
aan onze gemeente op zaterdag 19 februari ter ondersteuning van het campagne team
van de ChristenUnie Borger-Odoorn en om zich op de hoogte te laten brengen van de
lokale thema’s die spelen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Het campagne team van de ChristenUnie wil
hem laten zien dat er veel (huur)woningen
zijn in onze gemeente die voor 1947 gebouwd
zijn. En dat er veel mensen zijn met een eigen
grote woning die alleen met een zeer grote
investering energie neutraal te krijgen is. Dat
door de stijging van de energieprijzen er nu
al sprake is van energiearmoede. De minister
gaat in gesprek met een gezin in Tweede
Exloermond die in een grote woonboerderij
wonen, waar ze al een aantal stappen gezet
hebben in het verduurzamen.

beschikbaar komt om als gemeente invulling
te kunnen geven aan de opdracht om in 2050
alle woningen van het gas af te hebben.
Houd onze website (www.borger-odoorn.
christenunie.nl) en facebook in de gaten.

De ChristenUnie Borger-Odoorn zal er bij
de minister op aandringen dat zij vindt dat er
vanuit de landelijke overheid aandacht en geld

Borger-Odoorn is gelukkig geen
natuurreservaat!
Blij dat Borger-Odoorn niet midden in een natuurreservaat ligt. Zo’n reservaat waar
mensen niet of nauwelijks toegang hebben. Onze gemeente biedt veel, ook qua
natuurbeleving. En dat wil ook GroenLinks met respect voor die natuur graag zo
houden.
Onze bestaande recreatieparken bijvoorbeeld
liggen vaak bij of in de natuur. Natuurlijk
kunnen en mogen die zonodig aangepast
worden aan de eisen des tijds. Zeker waar
dit eigenlijk standaard gepaard gaat met
verduurzaming en vergroening. Maar
geen rücksichtlose kap van bomen voor
uitbreiding met meer van hetzelfde; wel
herinrichting passend in de omgeving. En
voor alle duidelijkheid: voor nieuwe grote
vakantieparken.is in onze groene gemeente
naar ons idee geen ruimte. Wél voor
kleinschalige nieuwe toeristische initiatieven
dus.
Ook voor verdere uitbreiding van agrarische
activiteit ziet GroenLinks geen ruimte
meer. Daarom stemden wij eind 2019 als
enige partij in de raad tegen het nieuwe
bestemmingsplan buitengebied. Immers:
de daarin mogelijk gemaakte uitbreiding
van bouwvlakken van 1 naar 1 ½ ha zou
ons inziens tot veel te grote milieueffecten

leiden. En dan hebben we het nog niet
over de mogelijkheid van nog grotere
megastallen in het gebied tussen NieuwBuinen en 1e Exloërmond: dierenwelzijn
en volksgezondheid is op het veen toch niet
minder belangrijk?
En tot slot: het offroad met tientallen auto’s
door de natuur rijden met veel herrie en
uitstoot van uitlaatgassen en fijnstof.is toch
ook niet meer van deze tijd? Het is toch te
gek dat een van onze meest krachtige en
mooiste gedeeltes van onze gemeente moet
wijken voor racen en lawaai maken? Daarom
onze motie tegen de Roompot Baja Borgerrally. Maar voor duurzame evenementen
(ook als ze groter zijn) is GroenLinks zeker
te porren! Borger-Odoorn hoeft en moet
immers zeker niet op slot! Met z’n allen inwoners en gasten - verantwoord (be)leven,
werken en recreëren: daar gaat het immers
om.
Pieter de Groot 06.13750704
Metze Geertsma 06.51514186
Peter Zoeteman 06.52091499
Lees ons programma op
“borgerodoorn.groenlinks.nl”

Stem laten horen
Inwoners van Aa en Hunze kunnen vanaf
14 februari hun wensen, ideeën en suggesties
delen door een spiekerkaart op de boom
te spijkeren of door de spiekerkaart in
de boom te schuiven. De boom is een
initiatief van de raadsleden. “De komende
Gemeenteraadsverkiezingen zijn het moment
voor kiezers om hun stem te laten horen.
Om dit feest van de democratie nog meer
te laten leven willen we onze inwoners een
extra communicatiemiddel geven. Dat is deze
Spiekeriek geworden”, aldus burgemeester
Anno Wietze Hiemstra.
Meedenken met raadsleden
Het idee van een Spiekeriek is gebaseerd op
een heel oud gebruik. Vroeger bestond het
fenomeen 'spijkerbomen' waaraan bepaalde
krachten werden toegedicht. Er werd geloofd
dat ze je konden verlossen van kwalen of
een wens konden vervullen. Je moest er
dan een spijker in slaan en wachten. Als de
spijker overgroeid was door de bast, was je
genezen. Door inwoners hun ideeën te laten
delen wil Aa en Hunze hen laten meedenken
voor het beleid van de komende vier jaar. De
briefjes worden dagelijks door (her)kiesbare
raadsleden opgehaald. Zo blijft er voldoende
ruimte voor alle inwoners om hun ideeën,
wensen en suggesties te delen.
Inbreng voor debat bij Radio Aa en
Hunze
De opbrengst uit de Spiekeriek wordt onder

andere gebruikt voor het debat bij Radio Aa
en Hunze op dinsdag 8 maart om 19:00 uur.
Alle politieke partijen uit Aa en Hunze doen
hieraan mee. Wanneer inwoners persoonlijk
antwoord willen op hun reactie kunnen
ze hun contactgegevens achterlaten op de
spiekerkaart.
Gezamenlijk initiatief
De huidige raadsleden hebben gezamenlijk
hun schouders onder het initiatief gezet.
“Het is voor ons allemaal belangrijk dat we
weten wat er speelt onder de inwoners én
wat de wensen zijn”, luidt de mening van de
raadsleden. “Het is daarom goed om met iets
ludieks en unieks de aandacht te vragen voor
de komende Gemeenteraadsverkiezingen.”
Spiekeriek locaties
De Spiekeriek reist door de gemeente.
Ze doet de volgende locaties aan:
14 februari t/m 18 februari 2022 – Grolloo,
tegenover Hofsteenge
18 februari t/m 25 februari 2022 –
Gasselternijveen, hoofdstraat 93, tegenover
de supermarkt
25 februari t/m 4 maart 2022 – Annen, Brink
bij de muziekkoepel
4 maart t/m 10 maart – Rolde, Grolloërstraat,
Brink, tegenover de supermarkt.
10 maart t/m 16 maart 2022 – Gieten,
gemeentehuis
Op de wisseldagen wordt de boom rond half
1 verplaatst naar de volgende locatie.

PvdA Drenthe wil aanpassing navigatie vanaf
N34 om verkeer door dorpen te voorkomen
De Statenfractie van de PvdA in Drenthe heeft Gedeputeerde Staten verzocht contact
te zoeken met navigatiebedrijven om het verkeer wat vanaf de N34 door dorpen als
Klijndijk en Exloo komt te voorkomen. Enkele weken geleden stelde de PvdA vragen
over de bebording bij de afslag Emmen-Noord. Musselkanaal is als resultaat van
deze vragen ondertussen afgeplakt op de borden en zal op nieuwe borden niet terug
komen. Al eerder werd Musselkanaal van de borden gehaald bij de afslag Exloo.
Verkeer vanuit de richting Hoogeveen
dient, als ze richting de Kanaalstreek
wil, de Rondweg van Emmen te nemen.
Daarmee komt het verkeer niet door
dorpen. Daar komt bij dat de Rondweg nog
verkeersvriendelijker wordt gemaakt wat de
doorstroming ten goede komt. Dat is voor
auto’s en vrachtwagens ook prettiger rijden.
Aangezien veel verkeer tegenwoordig op
navigatie rijdt, heeft de PvdA Drenthe
het verzoek gedaan aan de Provincie
Drenthe om bij de navigatiebedrijven te
pleiten voor andere navigatie. Wanneer de

navigatiebedrijven de andere routes opnemen
in hun software zal dit leiden tot minder
verkeer door de dorpen Klijndijk en Exloo is
de verwachting van de PvdA Drenthe.
Lijsttrekker Peter Zwiers van de PvdA
Borger-Odoorn is blij met de actie van
zijn partijgenoot Jos Schomaker. “Als we
minder verkeer door onze dorpen hebben
rijden komt dit de verkeersveiligheid en de
leefbaarheid ten goede.” De PvdA BorgerOdoorn zal het college oproepen om zich aan
te sluiten bij de actie van de provincie.
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CDA op bezoek bij Odeon Cultuurhuis in
2e Exloërmond
Waarom wel vakdocenten sport, maar geen vakdocenten cultuur in basisonderwijs?
De cultuursector heeft het in de Coronaperiode zwaar te verduren gehad. De CDA
fractie is dan ook benieuwd hoe Odeon Cultuurhuis dat heeft ervaren. We bezochten
Arjan en Roelie Verhart zaterdagmorgen 5 februari tijdens de koffie. Een openhartig
gesprek over ondergewaardeerde muziekdocenten en de creatieve kansen voor
ontmoetingsplaats Odeon.
Heeft de sector straks nog personeel?
Arjan: ‘In Corona tijd heeft onze branche
beste klappen gehad. Veel muzikanten,
muziekdocenten, technici hebben net als
horecapersoneel hun heil gezocht in andere
beroepen. Het vangnet van deze sector is
door de lage inkomens te weinig. Koren
hebben lang niet gezongen en verloren
daardoor best veel leden. Er is dus genoeg
te doen om deze sector weer in beweging te
krijgen na Corona. Roelie vult aan: ‘Gelukkig
zijn muzikanten creatief en dus vindingrijk.
We hebben het hier gered met online lessen
en huiskamerconcerten in de Coronaperiode.
De leerlingen zijn ons trouw gebleven en
muzikanten zijn met ons naar oplossingen
gaan zoeken. Maar het ging niet vanzelf.’.
Muziekdocenten leven van project naar
project
Verhart:’ Muziekdocenten leven van
project naar project. Een vakdocent voor
sport vinden we steeds normaler op de
basisscholen. Maar zou dat voor cultuur
ook niet heel normaal moeten zijn? In het
voortgezet onderwijs is dat wel het geval.
De afgelopen drie jaar mocht ik samen
met verschillende muziekdocenten voor
zes basisscholen een project begeleiden

in onze gemeente. Met als doel docenten
vaardigheden bij te brengen voor ‘meer
muziek in de klas’. Prachtig, zeker! Maar
straks stopt dat project, de leraar is opgeleid
en gaat nu zelf muzieklessen verzorgen.
Om de muzieklessen in de klas op niveau te
houden blijft natuurlijk een vakdocent muziek
nodig. De vakdocent muziek mag op zoek
naar een nieuw project. Onze sector wordt
slecht betaald en baanzekerheid is er niet of
nauwelijks. Daarom pleit ik voor reguliere
uren muziek voor de muziekdocent in elke
school van Borger Odoorn.’
CDA voorstander Ijslands model
‘Ankie Huijing, CDA raadslid: ‘CDA BorgerOdoorn is voorstander van het IJslands
model. Als we voor jongeren het aanbod
voor muziek, toneel en sport professioneel
en toegankelijk maken voor de jeugd levert
ons dat heel veel op. In IJsland is het aantal
problemen bij de jeugd aanzienlijk gedaald
door sport en cultuur gratis aan te bieden.
Het is omdenken. Investeren in een goed
‘gratis’ aanbod aan de voorkant bespaart dure
zorg aan de achterkant. De criminaliteit en
verslaving zijn in IJsland aanzienlijk gedaald.
Wij zien de toegevoegde waarde van de
cultuursector zeker.’

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Ondernemend Gieten geeft bijzonder stemadvies

Theatergroep Helmers uit Gieten speelt
tien keer de eenakter 'Hokjesgeest'
Veel amateur
toneelverenigingen
hebben vanwege
de coronacrisis
hun geplande
voorstellingen in de
maanden februari en
maart geannuleerd
of verplaatst naar
een datum later dit
jaar.
Theatergroep Helmers
uit Gieten heeft
besloten om in maart
wel op te treden. Het
gezelschap brengt vanwege het ontbreken van een podium in
het dorp - al sinds jaar en dag een toneelstuk
voor het voetlicht op verschillende locaties in
Gieten. Van de kantine van de camping tot
een showroom van een onderneming op het
bedrijventerrein. En nog veel meer.
De gemeenteraadsverkiezing werpt haar
schaduw vooruit. Ook in Gieten. Daarom
brengt Theatergroep Helmers onder regie
van Yolly van Kan de komische, muzikale
eenakter 'Hokjesgeest' op de planken.
Tien ondernemers in Gieten hebben
positief gereageerd op de uitnodiging van
Theatergroep Helmers om hun locatie
beschikbaar te stellen. Ondernemend Gieten
geeft bijzonder stemadvies.
Het spits wordt op zondag 6 maart afgebeten
met drie voorstellingen bij achtereenvolgens
Boter maakt bijzonder (11.00 uur), Kinds
Verhuur (15.30 uur) en de Kelder van de
Coningh (19.30 uur). De serie voorstellingen

wordt voortgezet op vrijdag 11 maart bij
Venema Communicatie (19.30 uur). Op
zaterdag 12 maart wordt opgetreden bij
Truckwash Gieten (15.30 uur) en Greving,
uw groene vakwinkel (19.30 uur). Op zondag
13 maart staan wederom drie uitvoeringen op
het programma. Te beginnen om 11.00 uur
bij HOB, dan om 15.30 uur bij Autobedrijf
Rob Boerema en tenslotte om 19.30 uur bij
Bakker Job. De tiende en laatste voorstelling
is op maandag 14 maart om 19.30 uur in het
PéGé café, waar het publiek zijn 'last-minute
stemadvies' kan krijgen.
Een toegangskaartje kost vijf euro, donateurs
van Theatergroep Helmers krijgen één
entreebiljet gratis. Tickets zijn vanaf
woensdag 16 februari te koop bij Primera
Klingenberg.
Theatergroep Helmers speelt tien keer de
eenakter 'Hokjesgeest'. (Foto: Paul Abrahams)

CDA Borger-Odoorn op werkbezoek bij SV Borger

Waarom de nieuwe sporthal niet aan de
Drift bij sportpark Borger?
CDA Borger-Odoorn bracht
op zaterdagmorgen 5 februari
een werkbezoek aan het
drukbezochte sportpark ‘De
Drift’ bij voetbalvereniging S.V.
Borger. We werden hartelijk
ontvangen door Erik Veen,
voorzitter van de inmiddels 400
leden tellende voetbalclub.
Groeien in Corona tijd
Enthousiast vertelt Erik over zijn
club, die tegen de stroom in, ook
in Coronatijd, alleen maar groeit.
Vooral de jeugdelftallen. Erik: ‘We
maken ontzettend veel werk van
de jeugdopleidingen. Voetballers die bij de
F-jes (toen dat nog zo heette) begonnen zijn,
zijn inmiddels doorgegroeid tot jeugdtrainer.
We hebben een levendige club met veel
enthousiaste leden.’
In de wachtkamer
Onlangs vernieuwde de club al haar velden
en kreeg daar hulp bij van de gemeente.
Erik: ‘Dat heeft aantrekkingskracht en
verklaart ook deels de toename van de
nieuwe leden’. Het clubgebouw en de
kantine daarentegen heeft wel behoorlijk wat
achterstallig onderhoud. ‘Ooit in de jaren
80 is dit gebouwd als tijdelijk onderkomen
en nu 40 jaar later zitten we hier nog steeds.
Een aantal noodlokalen zijn toegevoegd om
voldoende kleedkamers te kunnen bieden. De
energiekosten rijzen de pan uit. Ook voldoet
het niet aan de veiligheidsvoorschriften.’ Maar
SV Borger zit in de wachtkamer als het gaat
om vernieuwing van het gebouwencomplex.
Dat heeft de gemeente wel duidelijk gemaakt.
Wat is de visie op sportaanbod in onze
gemeente?
Het college is druk met plannen voor een

nieuwe sporthal in Borger. Er zijn zelfs
partijen die graag twee sporthallen in
Borger zien verrijzen. Een sporthal in de
Daalkampen en één op de huidige locatie
van de Koel. Erik Veen vraagt zich samen
met de CDA-ers af of in al deze plannen het
sportpark in Borger ook niet had moeten
worden meegenomen in het onderzoek. Wat
is de visie op het totale sportaanbod in de
gemeente en haar kernen? Of is dat met de
wens van de gemeente om sportverenigingen
en hun accommodaties te privatiseren, uit
het oog verloren? Wat het CDA betreft biedt
de plek in ieder geval veel ruimte, ook voor
het zo gewenste buitensport. 400 voetballers
vinden er nu al wekelijks de weg naar toe.
CDA Borger-Odoorn is benieuwd wat jij
vindt van de locatiekeuze voor de nieuwe
sporthal in combinatie met accommodatie
voor onder meer de voetbalvereniging. Doe
mee aan de Poll op onze Facebookpagina
of laat ons weten waar naar jouw mening
de nieuwe sporthal moet komen in Borger
via fractiecdabo@gmail.com. Ideeën over
de sport in andere dorpen ook welkom.
#weekvandeondernemer
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12e keer op rij Gouden duurzaamheidscertificaat Green Key voor
Groepsaccommodatie De Kwartjesberg

Theater Hofpoort in Coevorden start
kaartverkoop voorjaar 2022
De kaartverkoop is gestart bij Theater Hofpoort in Coevorden. Alle voorstellingen dit
voorjaar te zien zullen zijn staan nu online.
WE MOGEN WEER!
De vloer is geveegd en de lampen branden
weer. Want we gaan weer open. Afgelopen
zaterdag was de aftrap van de verkoop
voorjaar ’22 in De Fabriek met o.a. een
preview optreden door Piepschuim. Deze
middag was exclusief toegankelijk voor
Vrienden van Hofpoort, waarbij ze alvast een
kijkje konden nemen in het nieuwe aanbod.

VOORSTELLINGEN TOT EN MET
MEI
De voorstellingen die tot en met mei a.s.
Groepsaccommodatie De Kwartjesberg heeft voor het 12e jaar op rij het gouden Green te zien zullen zijn bij Theater Hofpoort in
Key certificaat te pakken. Dit certificaat wordt wereldwijd uitgegeven aan toeristische Coevorden staan vanaf nu online op de
bedrijven die zich inzetten voor een duurzame bedrijfsvoering. Dit gaat verder dan de
duurzame doelstelling die vanuit overheidswegen worden opgelegd aan bedrijven. De
criteria van Green Key zijn meetbaar en concreet. De Kwartjesberg wordt periodiek
door onafhankelijke keurmeesters gecontroleerd.
Green Key certificering zwaarder dan
voorgaande jaren
“Dit jaar werden we nog meer uitgedaagd
dan voorgaande jaren om het certificaat te
kunnen behouden, omdat de normen voor
de Green Key certificering zijn aangescherpt.
Dus dat wij nog steeds tot de hoogte klasse
van duurzaamheid behoren binnen dit
keurmerk is iets waar wij erg trots op zijn.”
Aldus René van Wijk, mede-eigenaar van
Groepsaccommodatie De Kwartjesberg.
Enkele voorbeelden van het duurzaam
ondernemen bij De Kwartjesberg zijn dat er
niet gewerkt wordt met bestrijdingsmiddelen,
er gebruik gemaakt wordt van duurzamere
schoonmaakmiddelen en als er gekookt wordt
voor de gasten dan wordt er gebruik gemaakt
van ingrediënten uit eigen moestuin en/
of kas. Sinds kort wordt de gasten zelfs de

mogelijkheid geboden om de CO2-uitstoot
van hun reis te compenseren.
“We hebben dan nu wel voor her 12e jaar
het gouden Green Key certificaat in handen,
maar dit betekend niet dat wij klaar zijn. Voor
de komende jaren hebben we veel plannen
op het gebied van duurzaamheid, zo zijn er
bijvoorbeeld plannen voor warmtepompen
i.p.v. gas.” Verteld René.
Om te vieren dat er weer een duurzame
mijlpaal is behaald zullen alle groepen die
komend jaar verblijven bij De Kwartjesberg
een biologische fruitmand aangeboden
krijgen. René verteld vol enthousiasme “We
laten onze gasten graag meevieren met dit
succes en wilde dit op een duurzame manier
aanpakken. Wat is er gezonder dan fruit, maar
dan natuurlijk wel biologisch!”

Dinsdag 15 februari 2022

website van het theater theaterhofpoort.nl
Via de vernieuwde webshop op de website
kun je kaarten bestellen en online betalen.
Het is nu ook mogelijk om online te
betalen met een Podium Cadeau Kaart. De
theaterkassa vanaf vrijdag 19 februari a.s.
weer geopend tussen 13.00 uur en 16.00 uur.
VRIEND VAN HOFPOORT
Voor slechts € 25,00 per jaar ben je Vriend
van Hofpoort. Je krijgt o.a. voorrang in de
voorverkoop, tijdens het seizoen voordelige
aanbiedingen en als eerste het laatste nieuws.
Laten we vrienden worden en meld je aan via
info@theaterhofpoort.nl
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LeTec Nederland in Gasselternijveen:
‘Ons specialisme is herstel van leer’
Wat veel mensen niet weten, is dat je een schade aan je leren bank, stoel of autointerieur gemakkelijk kunt laten repareren. LeTec Nederland in Gasselternijveen is
specialist in leerschade. Wie leer laat herstellen, heeft weer een zo goed als nieuw
product en hoeft geen nieuw item aan te schaffen.

Door Eline Lohman
LeTec verricht allerlei werkzaamheden
op leergebied: het repareren van leer op
meubelen en op de bekleding van auto’s,
bijvoorbeeld wanneer er een gaatje van
een sigarettenpeuk in zit of wanneer er
een scheurtje ontstaan is in het leer van
een bankstel. Ook voor kleurverandering
in het leer of slijtplekken kan LeTec een
oplossing bieden. Na een behandeling
van LeTec ziet het leer er weer zo goed als
nieuw uit.

Jan van Oosten van LeTec, dat staat
voor LeerTechniek: “Wij doen met
ons bedrijf alles op het gebied
van oppervlakteherstel. Met de
focus op leer. Wij werken veel voor
verzekeringsmaatschappijen, maar zeker
ook voor particulieren. Als we aan de
slag gaan met leerherstel, dan halen we
het product vaak bij mensen thuis op en
brengen we het naar onze werkplaats in
Gasselternijveen.”

In oktober 2013 begon Jan met
LeTec -dat ook een webshop met
onderhoudsartikelen voor
lederen producten heeft- en
sindsdien kan hij zeggen dat het
specialisme dat Jan en collega’s
kunnen bieden, de grootste
kracht is van het bedrijf. “Alles
dat wij doen, is gespecialiseerd
werk. We werken veel met zzp’ers –
we kijken welke specialist voor welk
oppervlakteherstel nodig is. Wij hebben
de juiste kennis in huis en dat zie je terug
in de werkzaamheden die we uitvoeren.
De reparaties die wij uitvoeren, zijn van
een heel hoog niveau. De kwaliteitseisen
zijn dan ook erg hoog.”
Jan merkt dat steeds meer mensen
kiezen voor herstel in plaats van nieuw
kopen. “Ons hart ligt echt bij leer en we
zijn er dan ook blij mee dat we mensen
kunnen helpen met lederen producten
een tweede leven te geven. Er wordt
steeds vaker gekozen voor repareren
in plaats van vervangen. Het is een heel
goede optie om voor herstel van leer te

kiezen en ik merk dat veel mensen dat
niet weten. Het scheelt niet alleen een
investering in een ander product, maar je
kunt ook langer met je favoriete lederen
artikelen doen. Want zeg nou zelf: is
het niet zonde als je een bank van vele
duizenden euro’s hebt gekocht en er zit
op een gegeven moment een scheur of
gat in het leer? Na herstel kun je er weer
prima mee uit de voeten.”
Zie www.letecschadeherstel.nl of voor de
webshop www.letec-nederland.nl
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Multi Vloer legt verschillende soorten parket

Traditioneel/tapis parket
Dit is de meest klassieke parketsoort. Het woord tapis
komt van het Franse woord voor tapijt. Deze parketsoort
wordt op een traditionele manier aangelegd, zonder een
messing-en groefverbinding.
Voordat de vloer wordt gelegd, dient er eerst een
ondervloer te worden gelegd. De planken worden
daarna als het ware net als tapijt gelijmd en genageld

op de ondervloer. Een tapis vloer kan in verschillende
vormen gelegd worden, bijvoorbeeld als visgraat of in
een Hongaarse punt.
Lamelparket of multiplank
Een parketsoort die uit meerdere lagen bestaat,
namelijk: Een bovenlaag van bijvoorbeeld eikenhout,
een middenlaag van verschillende soorten hout die
kruiselings op elkaar zijn gelijmd en een onderlaag die

als backing dient. De bovenste laag is vaak verlijmd op
een meubelplaat. Daarnaast is er nog een variant op
lamelparket, namelijk multiplank parket. Dit is parket dat
uit twee lagen bestaat. Een bovenlaag van hardhout en
een tweede laag van berken multiplex, meestal met een
dikte tussen de 12 en 15 mm. Ondanks de twee lagen
is parket van multiplank vaak stabieler dan normaal
lamelparket. Dit komt door de laag van multiplex dat
kruiselings op elkaar is gelijmd. Dit vermindert de kans
op krommen aanzienlijk.
Bamboe vloeren
Bamboe vloeren worden gemaakt van de reuzenbamboe
soort. Bamboe is geen hout maar een grassoort.
Desondanks hebben bamboe vloeren wel degelijk
eigenschappen van hardhout, waaronder een hoge
duurzaamheid en de hardheid. In tegenstelling tot
langzaam groeiend hardhout worden bamboe vloeren
gemaakt van de snelst groeiende grondstof ter wereld.
Bamboe groeit namelijk met een groeisnelheid tot wel 1
meter per dag. In combinatie met de hoge vormstabiliteit
(weinig werking) ontstaat de perfecte grondstof voor de
creatie van bamboe vloeren.
Parket en vloerverwarming is een
geslaagde combinatie
Steeds vaker wordt op vloerverwarming een parketvloer
gelegd. Logisch want een parketvloer is niet alleen
mooi, het is ook nog eens duurzaam en behaaglijk.
Parketvloeren hebben een warmteweerstand /
Rc-waarde lager dan 0,13 [m²K/W]. Hout is een
natuurproduct. Geen enkele houten vloer is hetzelfde,
elk stukje hout heeft zelfs zijn eigen kenmerken.
Houtsoort, oppervlakte bewerking, afwerking en de
manier van leggen maken dat elke houten vloer anders
is. Juist die unieke uitstraling geeft hout zoveel charme. Je
parketvloer krijgt door het gebruik steeds meer karakter
en wordt daardoor alleen maar mooier.
Met de juiste keuzes en legwijze is parket op
vloerverwarming heel goed mogelijk. De meest
gekozen houtsoort is eiken, in al haar kleuren en
uitvoeringen. Maar je kunt uit meer houtsoorten
kiezen. Hou er rekening mee dat parket in combinatie
met vloerverwarming extra aandacht nodig heeft bij
het installeren. Laat daarom jouw parketvloer alleen
leggen door een ervaren en deskundige parketteur.
Patroonvloeren zijn terug van weggeweest. Een visgraat
of de Hongaarse punt zijn legtrends van 2022.
Visgraat
Deze vloerstijl heeft een chique en authentieke
uitstraling en is een goede basis voor een tijdloos
interieur. Visgraat vloeren zijn er in verschillende
soorten. Een visgraat wordt gelegd in een hoek van 45
graden en geeft in elke ruimte een stijlvol effect.
Hongaarse punt
Dit legpatroon is het zusje van de visgraat, is namelijk
bijna hetzelfde. Het grootste verschil is dat de Hongaarse
punt in een hoek van 60 (i.p.v. 45) graden wordt gelegd,
waardoor de delen aan de bovenzijde aansluiten en een
zogenaamde ´sergeantstreep´ vormen. De Hongaarse
punt oogt strak en iets rustiger dan de visgraat. Deze
vloerstijl komt uitstekend tot zijn recht in zowel een
landelijke als moderne inrichting.
Multi Vloer
Zuidbargerstraat 78
7812 AJ Emmen
T: 0591-677417
E: info@multivloeremmen.nl
I: www.multivloeremmen.nl
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