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Raadsleden Annemiek de Groot en
Henk Zwiep zijn genomineerd
De Raadsleden Annemiek de Groot van Leefbaar Borger-Odoorn en Henk Zwiep van
de PvdA Borger-Odoorn zijn beide genomineerd voor ‘Beste Raadslid van Nederland’.
Met de verkiezing van het ‘Beste Raadslid van Nederland’ wordt aandacht gevraagd voor
het belang van de lokale politiek. Tot 1 maart kan er worden
gestemd op de genomineerden.
Lees verder op pagina 9 en pagina 14.

Gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart

Verkiezingstijd gemeente
Borger-Odoorn officieel afgetrapt bij
raadhuis in Exloo
Melkweg in Klijndijk: 30 km
per uur onvermijdelijk

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

In het nog niet zo lang geleden vastgestelde Gemeentelijk
Verkeers- en Vervoersplan heeft de Melkweg in Klijndijk
de status GOW (gebiedsontsluitingsweg) gekregen. Wat
betekent dat? Een gebieds-ontsluitingsweg is bedoeld
om landelijk gebied te ontsluiten. So far so good, dat is
precies wat de Melkweg doet. De toegestane snelheid op
dat soort ontsluitingswegen is binnen de bebouwde kom
50 of 70 km per uur. Maar dan moeten er geen uitritten
van erven op uitkomen.
Lees verder op pagina 20.

BTIT, nieuw allround
installatiebedrijf in Borger
BORGER - Borger is sinds kort een nieuw
installatiebedrijf rijker. Sinds 1 januari is Borger Totaal
Installatie Techniek (BTIT) gevestigd op bedrijventerrein
Aan de Strengen.
Lees verder op pagina 24.

Aandacht voor de natuur bij
het realiseren van de plannen
voor een ‘Hotel & Resort de
Hondsrug’ in het Gasselterveld
Persbericht voor
Week in Week uit?
Mail het naar

redactie@weekinweekuit.com

De Visiegroep Gasselterveld - bestaande uit een groep
inwoners van Gasselte – en de projectontwikkelaars
MI Vastgoed uit Assen en Dormio uit Arnhem hebben
overeenstemming bereikt over het hebben van aandacht
voor de natuur bij het realiseren van de plannen voor een
‘Hotel & Resort de Hondsrug’ in het Gasselterveld.
Lees verder op pagina 14.

De kick-off van de verkiezingstijd in Borger-Odoorn met vlnr. burgemeester Jan Seton en de
lijsttrekkers Daan Hooiveld (Gemeentebelangen), Janny Hofstede (VVD), Peter Zwiers (PvdA),
Ankie Huijing (CDA), Pieter de Groot (GroenLinks), Annemiek de Groot (Leefbaar BorgerOdoorn), Erik Braam (ChristenUnie) en John Goeree (D66) (Foto: Jan Johan ten Have).
door Jan Johan ten Have
EXLOO - De verkiezingsperiode voor de gemeenteraadsverkiezingen in
de gemeente Borger-Odoorn ging donderdag officieel van start. Met een
korte presentatie van de acht lijsttrekkers van de deelnemende partijen en de
ingebruikname van de StemWijzer voor de gemeente Borger-Odoorn is het nu
dan echt verkiezingstijd.
Voor de gelegenheid poseerden de acht lijsttrekkers bij het verkiezingsdoek voor het
gemeentehuis. Zodra de foto’s waren gemaakt, werd het doek gelijk weer verwijderd. Niet
omdat de gemeente haar deelnemende partijen niet wil laten zien, maar in verband met de
naderende februaristormen.
StemWijzer
In de raadszaal gaf burgemeester Jan Seton het startsein voor de ingebruikname van de
StemWijzer in zijn gemeente. “Bij de vorige raadsverkiezingen gebruikten wij deze ook.
Lees verder op pagina 11!
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Informatie over het coronavirus
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Hebt u een laag inkomen?

Kijk op www.borger-odoorn.nl/meedoen
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Dinsdag 22 februari 2022

Stratenvoetbalfestival in Borger keert terug
Op Koningsdag 27 april 2022 zal in Borger het Stratenvoetbalfestival weer
plaatsvinden. In 2019 was de laatste editie van dit prachtige 5 tegen 5 toernooi.
De nadruk ligt weer op voetballen met je eigen straat. Hoe leuk is het om met
je buurmannen en buurvrouwen iets samen te doen, na een lange periode van
lockdowns en beperkingen. Op Koningsdag is het altijd een feestje op sportpark de
Drift. Een dag voor jong en oud en met voor het hele gezin activiteiten.
Aanmelden
Meld je straat aan via jeugd@svborger.com.
Belangrijk is dat je een team maakt met

maximaal drie aangrenzende straten. Het is
en blijft namelijk een stratenvoetbalfestival!

Calamiteitentelefoon voor inwoners
Borger-Odoorn buiten kantoortijden
Voor onveilige situaties als gevolg van de storm heeft de gemeente Borger-Odoorn
een calamiteitentelefoon bereikbaar, ook buiten kantoortijden.
U kunt ons bereiken op 06 53 72 94 53 bij
zware schade aan/op de openbare weg/

ruimte. Denk hierbij aan omgevallen bomen
en hevige wateroverlast.

Gemeentebelangen Borger-Odoorn vraagt
om bijschaven woonvisie
Gemeentebelangen Borger-Odoorn kan zich niet helemaal vinden in de voorgestelde
woonvisie die afgelopen donderdag op de raadsagenda stond. In de woonvisie
ontbreekt een duidelijke onderbouwing van de cijfers en verder spreekt er volgens
de fractie van Gemeentebelangen weinig visie uit het rapport. Daarom moet het
visiedocument wat Gemeentebelangen betreft op enkele punten aangescherpt worden
alvorens de partij de visie in maart kan vaststellen.
De woningnood is hoog, vooral in de steden,
maar ook in Drenthe. ‘Doordat mensen
vanwege de onbetaalbare huizenprijzen
en het normaler worden van thuiswerken
van de stad naar het platteland vertrekken,
neemt de woningnood op het platteland
vervolgens weer toe. Daarom moeten er
dringend meer woningen gebouwd worden.
Het valt ons op dat er op dit gebied te
weinig daadkracht uit de woonvisie spreekt.
Dat moet anders’, betoogt Simone Muskee,
fractielid van Gemeentebelangen. Daarnaast
is Gemeentebelangen voorstander van de
verruiming van de regels voor het wonen
in agrarische loodsen en het ombouwen
van boerderijen tot appartementen.
Deze appartementen kunnen dienen als
betaalbare woningen voor starters en
senioren. Gemeentebelangen is benieuwd
naar de mogelijkheden om starters op de
woningmarkt leningen aan te bieden.
Projectontwikkelaars spelen op de
toenemende woningnood in. Zij
bouwen steeds meer woningen, maar

Gemeentebelangen kijkt met argusogen
naar deze ontwikkelingen. Het is namelijk
gebleken dat dit leidt tot een stijging van
de huurprijzen. Gemeentebelangen pleit
daarom voor een zelfbewoningsplicht,
zodat dit voorkomen kan worden. Bij
al deze ontwikkelingen is het belangrijk
om duurzaamheid in het achterhoofd
te houden. Zo’n 96% procent van de
woningen in Borger-Odoorn wordt op
gas verwarmd en het gemiddelde gebruik
daarvan is hoog. Dit leidt tot zorgen over
energiearmoede. Gemeentebelangen is
daarom een voorstander van verregaande
subsidieregelingen die verdere verduurzaming
mogelijk moeten maken. Daarbij moet er
worden ingezet op sloop en het herbouwen
Zaterdag 26 februari a.s. is er bingo in de kantine van de
van nieuwe en duurzamere woningen.
vv Nieuw-Buinen.

Bingo bij vv Nieuw-Buinen

Tot slot wil Gemeentebelangen in verband
met de stijgende woningnood laten
onderzoeken of het mogelijk is om de
regels voor permanente bewoning op
vakantieparken te verruimen.

Gemeentelijke belastingen 2022 in Aa en Hunze
De meeste huishoudens in de gemeente ontvangen dit jaar in maart de WOZbeschikking/aanslag gemeentelijke belastingen 2022. Op dit biljet staan onder andere
de WOZ-beschikking, de onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing en de
afvalstoffenheffing voor 2022.
In voorgaande jaren ontving u de WOZbeschikking/aanslag eind februari. De
beschikking ontvangt u dit jaar later dan dat
u van ons gewend bent. Dit komt doordat

de herwaardering nog niet was afgerond. Op
de website www.aaenhunze.nl/belastingen
vindt u een volledig overzicht van de nieuwe
belastingtarieven en uitgebreide informatie.

Het begint om 19.00 uur en eindigd om 22.00 uur. Kantine is
open vanaf 18.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.

Gemeenteberichten Borger-Odoorn
%
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Overlast houtrook voorkomen of verminderen

Doe een melding

Rook van open haarden en houtkachels
kan overlast veroorzaken. Houtrook
bevat bijvoorbeeld stoffen die schadelijk
kunnen zijn voor de gezondheid, zoals
ﬁjnstof. Daarnaast kunnen uw buren
last hebben van de geur van houtrook.
We geven u graag een aantal tips
waarmee u overlast kunt voorkomen of
verminderen.

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

Stooktips voor houtkachel en open
haard

% www.borger-odoorn.nl/melding

Naar het gemeentehuis?
Maak een afspraak!

’
’
’
’

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

9. Houd ventilatieroosters tijdens het
stoken open (of zet een raampje open).
Het vuur kan dan zuurstof aantrekken
en de rook kan via de schoorsteen
afgevoerd worden.
10. Controleer of u goed stookt: een goed
vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen
en geeft bijna geen rook uit de schoorsteen. Oranje vlammen en donkere
rook geven aan dat de verbranding niet
goed is: zorg dan voor voldoende luchtaanvoer.
11. Laat de schoorsteen minstens één keer
per jaar goed vegen.
12. Stook niet iedere dag en zeker niet
langer dan 4 uur op één dag. Zo blijft u
vrienden met de buurt
Stookalert

Bij ongunstige weersomstandigheden of
een slechte luchtkwaliteit blijft rook langer
hangen. Met een stookalert roept het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) mensen op om dan geen
hout te stoken. Meer informatie vind u op
www.rivm.nl/stookalert.

%

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

1. Stook alleen droog hout. Vochtig hout
brandt niet goed en dat geeft extra veel
rook en ﬁjnstof. Zelf hout hakken?
Droog het hout dan minstens 2 jaar.
Het hout is droog als het gebarsten is
of als de bast loslaat.
2. Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd hout. Bij verbranding daarvan
komen zware metalen vrij. Het is daarom verboden om bewerkt hout te
verbranden. Ook (spaan)plaat is uit den
boze vanwege de lijm die erin zit.
3. Stook geen papier en karton. Dat geeft
veel rook en vliegas en is daarom zelfs
verboden als brandstof.

4. Hebt u een allesbrander? Neem dit
woord niet letterlijk: u mag er niet alles
in verbranden. Verbrand alleen onbewerkt, droog en schoon hout. Dus geen
plastic, geverfd hout enzovoort. Afval
verbanden is verboden.
5. Stook niet bij windstil of mistig weer:
de rook blijft dan hangen en kan plaatselijk veel luchtvervuiling veroorzaken.
Op www.stookwijzer.nu kunt u zien
wanneer u beter niet kunt stoken.
6. Gebruik haardhout met het FSC- of
PEFC-keurmerk. Dat garandeert dat
het uit verantwoord beheerd bos komt.
7. Wordt het binnen te warm met de houtkachel aan? Stook dan met minder hout
en zet even een raam open. Schuif niet
de luchttoevoerklep dicht ('smoren'):
het hout verbrandt dan niet volledig
waardoor er extra veel schadelijke
stoffen ontstaan.
8. Zet de luchttoevoer in de kachel
helemaal open, net als de klep in de
schoorsteen. Dat zorgt voor betere
verbranding en dus minder schadelijke
stoffen (zoals PAK’s en koolmonoxide).

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 week.
Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen, ons elektronisch gemeenteblad is leidend.
’ Wilt u nieuwe berichten over uw buurt per e-mail ontvangen? Meld u dan aan
op www.overuwbuurt.overheid.nl.
’ Hebt u thuis geen internetverbinding en wilt u toch meer weten over een besluit? Bel ons dan via
telefoonnummer 14 0591. We kunnen u dan meer informatie geven of een afspraak maken om op het
gemeentehuis stukken in te zien.

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

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

WEEK 7
Riolering verstopt?
Check dan eerst waar de verstopping zit. Dit
doet u door het ontstoppingsstuk in de grond
op te graven (de locatie hiervan vindt u op
www.borger-odoorn.nl/riolering).
Daaraan kunt u zien of de verstopping in uw
eigen riool zit of in het deel van de gemeente. Woont u in een huurwoning? Neem dan
eerst contact op met uw verhuurder.
% www.borger-odoorn.nl/riolering

Actuele informatie over
afvalinzameling vindt u op:
www.mijnafvalwijzer.nl
% www.borger-odoorn.nl

’ 18-02-2022, Instellen verbod
stil te staan op de Veldkampsweg en Eeshoornweg te
Ellertshaar
’ 18-02-2022, Verkeersbesluit
aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen
Noorderdiep te 2e Exloërmond
’ 17-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
2e Exloërmond, Exloërkijl-Zuid
108, het plaatsen van een
kapschuur
’ 17-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Valthermond, Zuiderdiep 125, het
kappen van 7 bomen
’ 17-02-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Borger,
Torenes 5, het realiseren van een
aanbouw

’ 17-02-2022, Borger, Torenlaan
en Hoofdstraat (plein), het
organiseren van 8 vakantie
braderieën met vlo markt
(verleend 15/02)
’ 16-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Klijndijk,
kadastraal nummer ODN A 874,
het bouwen van een levensloopbestendige woning
’ 16-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Exloo,
Veldakkersweg 36, het aanleggen van een uitrit
’ 16-02-2022, Verleende
omgevingsvergunning:
2e Valthermond, 2e Valthermond
12, het milieuneutraal veranderen van een pluimveehouderij
’ 16-02-2022, Nieuw-Buinen,
Zuiderdiep 62, melding
Activiteitenbesluit geaccepteerd

’ 16-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Borger,
Kampakkers 12, bestaande
garage betrekken bij de
woonkamer
’ 16-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Exloo,
Hoofdstraat 63, het kappen van
een Beuk
’ 15-02-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Borger,
Ploegspoor, het oprichten van
zes woningen
’ 15-02-2022, Verleende
omgevingsvergunning:
Valthermond, Zuiderdiep 456,
het kappen van een Kastanje
’ 15-02-2022, wijzigingsplan
‘Buitengebied, De Branden’
’ 14-02-2022, Valthermond
Noorderdiep (tussen de Rooilaan
en de Vrijheidslaan), het
organiseren van de jaarmarkt

e-mailservice & app

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
vlo markten (verleend 10/02)
14-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Odoorn,
Eendenkuil 1, het vervangen van
glaspui door baanderdeuren
(terugbrengen naar
oorspronkelijke staat)
◀
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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:
Theunis Veenstra. www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang Westeresstraat): Meer info op:
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Samenkomst in MFA Het Hunzehuys
Molenstraat 3 Borger, Ingang achterzijde. P-plaats bereikbaar vanaf
Schultestraat. Inloop met koffie vanaf
10.00 uur. Aanvang 10.30 uur.
Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. J. Chr. Vaessen.

Dinsdag 22 februari 2022

ChristenUnie Borger-Odoorn blikt positief terug op
bezoek minister Staghouwer
Erik Braam, lijsttrekker van
de ChristenUnie kijkt met een
goed gevoel terug op het bezoek
van minister Staghouwer op
zaterdag 19 februari. “We hebben
aangegeven dat er nu al inwoners
zijn die in de problemen zijn
gekomen door de stijgende
energieprijzen” zegt Erik Braam.
Hij heeft een bezoek gebracht aan
de mooie woonboerderij van de
familie Veldkamp in 2e Exloërmond.
Ze zijn bezig om deze woning te
verduurzamen. Dit vraagt grote
investeringen, en wordt daarom ook
stapje voor stapje zelf gedaan.
Foto’s: Herman van Oost

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 10.00 uur: ds.
Bos

“Het is toch echt waardevol dat een
minister met eigen ogen komt kijken
en persoonlijk komt luisteren” vertelt
Josee Veldkamp. Energietransitie,
energiearmoede, het zijn grote
thema's, landelijk en lokaal, nu weten
we dat er mensen in Den Haag zijn
die ook weten waar het dan over gaat
en waar mensen tegenaan lopen.

Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, Drentse
Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan, 09.30
uur: Dhr. Kulk.
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: ds.
Peschar.
Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. A. van Elten (HA), Nieuw-Weerdinge.
Valthermond
Baptisten Gemeente, Henk de Ruijter.
Dienst begint om 10 uur.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. A. van Elten (HA), Nieuw-Weerdinge.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 10.00 uur: ds.
K. Jonker.
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, Op zondagmorgen
om 9.30 u. gaat voor de heer A. Lowijs
uit Noordscheschut. Op zondagavond
om 19.00 u. ds. M. J. van Binnendijk
(zangdienst).

“Met eigen ogen kon de minister
zien wat hiervoor nodig is voor onze
woning van de jaren 30” geeft Eddie
Veldkamp aan.
Veel mensen vinden het best lastig
om de juiste keuzes te maken bij het
verduurzamen van hun woning en

weten niet altijd de subsidieregelingen
te vinden. “Dit is ook vaak maatwerk”
vertelt Geert Deekens. Hij is
energiecoach in de gemeente BorgerOdoorn en kan mensen daarbij
helpen.

Ook werd er nog een wandeling in de
buurt van de Anne de Vriesstraat in
2e Exloërmond gemaakt en werden
de huurwoningen bezichtigt. Ook
werd er uitgelegd aan de minister
wat daar al is uitgevoerd en wat
er nog moet gebeuren en welke
plannen er zijn op het gebied van de
energietransitie.
Erik Braam heeft het bemoedigend
gevonden dat de minister echt de
verbinding zocht met onze fractie.
ChristenUnie Borger-Odoorn is
echt een lokale partij met landelijke
ondersteuning.

De seniorenvereniging in Borger is weer gestart met
de activiteiten
Na een wel heel lange Corona-pauze is ook de senioren vereniging in
Borger weer van start gegaan met haar activiteiten.
De eerste van de maandelijkse
bijeenkomsten werd weer gehouden
in het Hunzehuys. Veel leden waren
al aanwezig maar bij veel leden was
er waarschijnlijk ook nog de aarzeling
om te komen.

Het waren nog net de laatste dagen
van de regels van het mondkapje en
de 1 ½ meter afstand. Na zlange tijd
van beperkingen om er op uit te gaan
was het leuk om via een verhaal van
Gerda Marsman nu gelijk maar per
fiets de wereld over te gaan.

Gerda vertelde enthousiast over haar
soms jarenlange tochten en liet veel
mooie foto’s daarvan zien.
In de volgende bijeenkomst op
15 maart komen ook plannen
voor kleinere activiteiten naast de
maandelijkse bijeenkomsten aan de
orde.

15 februari 2022

Nederland open in 3 stappen
Het aantal besmettingen is hoog, maar de ziekenhuisopnames blijven stabiel.
Daarom kan er verder versoepeld worden. Dat gebeurt in drie stappen.
Op 15 maart beoordeelt het kabinet de nog geldende mondkapjesplicht in het OV,
het verplichte testen voor toegang en het thuiswerkadvies.

1

Per direct geldt:
Werk maximaal de helft
van de werktijd op
kantoor.
Bezoek thuis weer
gewoon mogelijk.

2 Per 18 februari:

3 Per 25 februari:

Algemene openingstijd tot 01.00 uur.

Normale openingstijden.

Coronatoegangsbewijs + ID blijft
verplicht bij bezoek aan onder meer
horeca, theaters, musea en
professionele sportwedstrijden.

Einde 1,5 meter afstandsregel.

Bij minder dan 500 bezoekers:
1,5 meter vervalt, geen mondkapje
en geen vaste zitplaats.
Bij meer dan 500 bezoekers:
1,5 meter vervalt, wél vaste zitplaats
en mondkapje bij verplaatsing.
Op locaties waar géén coronatoegangsbewijs nodig is, zoals
winkels, blijven 1,5 meter afstand en
het dragen van een mondkapje
(binnen bij verplaatsing) verplicht.
Na corona-infectie ga je 5 dagen in
isolatie. Je mag naar buiten als de
laatste 24 uur klachtenvrij zijn.

Einde vaste zitplaats.
Mondkapje alleen nog verplicht in het OV en op
de luchthaven.
Coronatoegangsbewijs (3G) vervalt.
Testen voor Toegang (1G) nodig bij activiteiten
binnen zonder vaste zitplaats met meer dan
500 bezoekers (zoals nachtclubs, concerten en
festivals).
Quarantaineplicht bij aankomst in Nederland
vervalt. Ga je op reis? Check www.wijsopreis.nl.

Deze adviezen blijven voor iedereen belangrijk:

Was vaak
je handen.

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Houd afstand.

Draag een mondkapje
waar nodig.

Zorg voor voldoende
frisse lucht.

Hoest en nies
in je elleboog.

Klachten? Blijf thuis
en doe een test.

Haal een vaccin
of boosterprik.

Blijf zelftesten
gebruiken.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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In Borger, Nieuw-Buinen, Odoorn en Valthermond

Vragen over uw pc, tablet of
smartphone? Kom naar het Digitaal café!
Na maanden afwezigheid, zijn we weer van start gegaan. Op de maandag is er
in een Bibliotheek in de gemeente Borger-Odoorn een Digitaal café (voorheen
Tablet café) tussen 14.00 en 15.30 uur. Met andere bezoekers kunt u ervaringen
uitwisselen. Er is een docent van het STOA (Stichting Ouderen Activiteiten)
aanwezig die u leuke en handige tips kan geven omtrent uw pc, tablet of
smartphone.
Op de eerste maandag van de maand is het in Bibliotheek Nieuw Buinen, de tweede
maandag van de maand in Bibliotheek Borger, de derde maandag in Bibliotheek
Valthermond en de laatste maandag van de maand in Bibliotheek Odoorn.
Bezoek van het Tablet Café is gratis en de koffie staat ook voor u klaar. Natuurlijk alles
Coronaproof. U bent van harte welkom en u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.
www.bibliotheekborger.nl www.bibliotheeknieuwbuinen.nl www.bibliotheekodoorn.nl
www.bibliotheekvalthermond.nl

Nieuwe digitale kinderroute startend
bij het Hunebedcentrum in Borger
Er is een nieuwe digitale kinderroute startend bij het Hunebedcentrum in
Borger. Deze wandelroute neemt je mee in de wereld van de hunebedbouwers. De
route is ontwikkeld speciaal voor de belevingswereld van kinderen. Het Drentse
Landschap en het Hunebedcentrum werkten samen in de ontwikkeling van deze
route.
Sinds de nauwere samenwerking tussen Het Drentse Landschap en het Hunebedcentrum,
vorig jaar vastgelegd in een convenant, is nu de eerste gezamenlijke digitale prehistorische
kinderroute een feit. Met hulp van een student van Hogeschool Van Hall Larenstein is
er een prachtige digitale wandelroute voor het hele gezin ontwikkeld waarbij kinderen
spelenderwijs veel leren over het leven in de steentijd. Onderweg kunnen opdrachten
gedaan worden en foto’s en filmpjes worden bekeken zodat de wereld van Oek, het kind
uit de oertijd, tot leven komt. De route start en eindigt bij het Hunebedcentrum. Oek
neemt je mee in de wereld van de hunebedbouwers. De route is gratis beschikbaar voor
iedereen op Eindje om in Drenthe. Wil je nóg meer uit de route halen, dan is er voor €
2,50 een tasje te huur in het Hunebedcentrum met daarin spullen waardoor kinderen de
route nog meer beleven.
In de voorjaarsvakantie kan je samen met familie van Oek een stukje van de route
lopen. Onderweg worden er opdrachten samen gedaan. Daarna kan je zelfstandig de
route vervolgen en gaat Oeks familie weer terug naar het kamp. Aanmelden voor deze
wandelingen is niet nodig. Je kunt met de familie van Oek mee op: Dinsdag 1 maart om
11.00 uur, 13.00 uur en 14.00 uur. Startplek is het pleintje achter het Hunebedcentrum,
Hunebedstraat 27, 9531 JT Borger.

Meer bewegen voor ouderen in Borger
en omgeving
Ook in Borger is bewegen voor ouderen een goede zaak. We kennen al langere tijd
een gymclub voor mensen van 60 jaar en ouder. Iedere donderdagmorgen vinden
de lessen plaats onder deskundige leiding van 10.00 tot 10.45 uur in het Hunzehuis
(MFA) in Borger. Lijkt het u wat, kom dan geheel vrijblijvend langs en doe mee.
De eerste 2 keer zijn geheel gratis. Na afloop drinken we koffie met z’n allen. Dus niet
alleen goed voor spieren en gewrichten maar ook het sociale contact wordt niet vergeten.
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met: mevrouw H. vd Berg, tel.
0599 – 58 35 34 of dhr. B. de Boer, tel. 0599 23 47 39.

Nieuwe weekendrondleidingen in
keramisch museum Nieuw-Buinen
Bijna twee jaar lang kon het Keramisch Museum Goedewaagen ten gevolge
van de pandemie geen groepsevenementen als lezingen en rondleidingen
meer houden. Nu het museum na de in november 2021 opgeleverde renovatie
en nieuwbouw op meer dan 600 m2 in 9 zalen een zeer sterk uitgebreide
collectie kan tonen met unica van Nederlandse keramiekpioniers, is het wel
zo plezierig dat door de versoepelingen weer wel evenementen mogelijk zijn.
Dat doet het museumteam voor de op zaal gepresenteerde keramiekcollectie
door steeds op zondagmiddag om 14.30 een ‘wandeling door de Nederlandse
keramiekgeschiedenis’ te gaan maken. Voor deze rondleidingen wordt alleen de
entreeprijs in rekening gebracht. De deelnemers worden getracteerd op een kop
koffie of thee.
Op zondagmiddag 27 februari 2022 is de eerste wandeling gewijd aan Willem Hendrik
van Norden (Amsterdam 1883 - Laren 1978). Van Norden was op keramiekgebied
een absolute alleskunner. Van 1898 tot 1963 werkte hij voor De Distel in Amsterdam,
voor de ESKAF in Steenwijk en voor Goedewaagen. In Gouda leidde hij het nog te
weinig bekende Kunstatelier Goedewaagen-Distel. Tot en met zaterdag 28 mei verzorgt
het museumteam ook een rondleiding door de unieke tentoonstelling over 163 jaar
glasindustrie in de Drents-Groninger Veenkoloniën bij 10 fabrieken. Nooit eerder was
zo’n museaal overzicht te zien.

Dinsdag 22 februari 2022
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Gemeentebelangen Borger-Odoorn trapt campagne af

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

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Valentijnsdag stond in het teken
van de start van de campagne van
Gemeentebelangen Borger-Odoorn.
De hele dag reden Daan Hooiveld
(lijsttrekker) en Daniël Muskee
(campagneleider) met een wagen
versierd met gele hart-ballonnen
én een kar met LED-verlichting
door Borger-Odoorn. Halverwege
de dag lanceerde de partij haar
verkiezingsprogramma. Ook
maakten inwoners kans op het
winnen van een Gemeentebelangentaart.
‘Ja, het was inderdaad een drukke dag,
maar dit maakt het in mijn ogen wel
een spectaculaire en onvergetelijke
aftrap van de campagne’, zegt Hooiveld.
‘Eigenlijk begon de campagne
al op de avond voorafgaand aan
Valentijnsdag toen we 500 mysterieuze
Valentijnskaarten in willekeurige
brievenbussen in Borger-Odoorn
hadden verspreid. Je moet wel een
beetje reuring veroorzaken’, vult Muskee
aan. ‘Op Valentijnsdag zelf biechtten
we op dat de kaarten van ons kwamen.
Als je vervolgens een selfie met het
kaartje maakte, kon je een heerlijke taart

winnen. Afgelopen zaterdag hebben we
die taarten uitgedeeld.’
Naast deze ludieke actie reikte de partij
ook de eerste twee gedrukte exemplaren
van haar verkiezingsprogramma uit.
Lijsttrekker, Daan Hooiveld, kreeg de
eer om de boekjes te overhandigen aan
twee oudgedienden van de partij: ‘Je

moet als lokale partij niet vergeten waar
je vandaan komt. Gemeentebelangen
bestaat al bijna 65 jaar en is daarmee
een van de oudste lokale partijen van
Drenthe. Wij vinden het belangrijk dat
we onze oudere leden, aan wie we echt
heel veel te danken hebben, betrokken
houden bij de vereniging.’
Het motto van het
verkiezingsprogramma van
Gemeentebelangen luidt: ‘Het gaat
goed én wij gaan voor beter!’ De
partij is van mening dat de inwoners
van Borger-Odoorn, zowel met
elkaar als met de gemeente, een groot
aantal mooie doelen hebben bereikt.
Gemeentebelangen wil die lijn de
komende vier jaar dan ook graag
doortrekken.
Bent u benieuwd op welke manier
Gemeentebelangen van plan is om
Borger-Odoorn nóg mooier te maken
dan het al is? Kijk dan snel op www.
gemeentebelangenborgerodoorn.nl.
Binnenkort vindt u het programma ook
bij u in de brievenbus.

Seizoenswandeling bij Buitencentrum Boomkroonpad
Op 23 en 27 februari kunt u met het hele gezin mee met een gids van
Staatsbosbeheer voor een educatieve seizoenswandeling.
De gids van Staatsbosbeheer neemt u
graag mee voor een wandeling door
boswachterij Gieten – Borger. Tijdens
de wandeltocht vertelt de gids u graag
over het ontstaan van Boswachterij
Gieten – Borger, over het gevarieerde
bos en de vele soorten dieren die hier
leven. Elk seizoen heeft zijn eigen
aandachtspunten. In februari merk je
dat de winter naar het einde gaat en
het voorjaar aanstaande is. Met het
zachte weer beginnen vogels te zoeken
naar nestelmaterialen. Ook beginnen al
voorzichtig vroege bloeiers hun kleuren
te laten zien.

zomaar opvallen.
Na de wandeling is er nog de
mogelijkheid om het Boomkroonpad
te bezoeken. Ga naar de toppen van de
bomen op 22.5 meter hoogte. Ook is
het mogelijk om de kinderen te laten
spelen op de speelweide of in het
Lorkenspeelbos. Nog even neuzen in
het buitencentrum waarin een leuke
winkel is gevestigd en een presentatie
over het bos is te zien. Of geniet nog
even na bij Bospaviljoen de Woudstee
van uw heerlijke wandeling.

Buitencentrum Boomkroonpad houdt
Met een beetje geluk kunt u de bloei van zich aan de maatregelen die zijn
de hazelaar zien; deze heeft hele kleine
getroffen betreffende het coronavirus.
bloemen die normaal gesproken niet

Informatie
De seizoenswandeling vindt plaats op
zondag 27 februari en op woensdag
23 februari. a.s., start om 13:30 uur
en duurt ongeveer anderhalf tot
twee uur. Het is handig om stevige
wandelschoenen aan te trekken. De
kosten zijn € 6,- voor volwassenen en €
4,- voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Vooraf aanmelden: www.
staatsbosbeheer.nl/activiteiten/
hondsrug/seizoenswandeling-hondsrug.
Plaats: Buitencentrum Boomkroonpad,
Steenhopenweg 4, 9533 PN in
Drouwen.
Voor meer informatie en overige
activiteiten kun je kijken op www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

9

Dinsdag 22 februari 2022

CDA Borger-Odoorn op bezoek bij een pareltje in Drouwenerveen

25 Graden Noord maakt zich klaar voor de Toekomst
Terwijl buiten storm Eunice haar ding doet is het Stilte voor de
storm bij het recreatieoord van Gezina en haar medewerkers. Op
dit moment zijn er even geen gasten, maar de CDA-ers schuiven
graag aan bij de keukentafel.
Recreatie Expertteam bracht focus
Het team van 25 graden Noord
stort zich in deze rustige periode op
een metamorfose van de natuurlijke
accommodaties en herinrichting van het
naastgelegen bosperceel met onder meer
een ecologische zwemvijver. Eigenaar
Gezina: ‘Vorig jaar kreeg ik een aanbod
van de provincie Drenthe voor een
bezoek van het recreatie-expertteam. Deze experts met verschillende
achtergronden hebben mijn hele bedrijf
doorgelicht en kwamen vervolgens met
een boeiend advies. Samen met mijn
team van 25 graden noord breng ik dat
advies nu tot leven.’ Dat doen ze met
meer focus in het aanbod, maar ook in
de uitstraling van de accommodaties.
Daarbij werkt het bedrijf zoveel
mogelijk circulair. Gezina: ‘Het is heel
jammer dat het expertteam stopt. Ik zou
het iedereen gunnen. Het zou mooi zijn
als dit in Borger-Odoorn een vervolg
kan krijgen. Slimme mensen genoeg’.

Blij met differentiatie
toeristenbelasting
De CDA-ers zijn content
met de opmerking
dat de differentiatie in
toeristenbelasting voor
groepsaccommodaties erg
goed is ontvangen. CDA
Borger-Odoorn heeft daar
jaren voor gepleit. Gezina:
‘Voor scholen was de hoge
belasting soms net de
druppel om af te zien van de
boeking.’
Bezige bij
Gezina weet de gang naar de gemeente
wel te vinden. Dat komt mede door
haar rol als , nu nog, voorzitter van
het recreatieplatform Bestemming
Borger Odoorn. Maar ook denkt
Gezina mee over de aanpak van de
Hunzevallei. Daar was de participatie

Oproep
Op de site www.drentsesmeden.nl heb ik het Militair
Hoefsmid Diploma van Jan Boerma uit Nieuw
Buinen zien staan. Graag wil ik hierover in contact
komen met Annie Lieverst-Boerma.
van ondernemers en agrariërs nog niet
vanzelfsprekend. Maar dat is inmiddels
veranderd. ‘Ik hoop op veel kanoplezier
in onze gemeente’. Dat past ook bij de
visie van het CDA. Innovatieve ideeën
die het toerisme stimuleren zijn zeer
welkom. Nog geen kennisgemaakt met
de activiteiten van dit mooie bedrijf ?
Check www.25gradennoord.nl

Henk Zwiep (PvdA Borger-Odoorn) genomineerd voor
Beste Raadslid van Nederland
Raadslid Henk Zwiep van de PvdA Borger-Odoorn is genomineerd voor de
titel van ‘Beste Raadslid van Nederland’. In de motivatie op de site staat:
Henk maakt zich al jaren sterk voor de bestrijding van armoede. Hij was de
drijvende kracht achter het voorstel om energiearmoede aan te pakken. Als
Henk spreekt in de raad, dan luistert de rest. Hij brengt rust, kennis en is
een echte verbinder. Een echt voorbeeld van een raadslid waarbij de inhoud
belangrijker is dan de persoon.
Sinds zijn nominatie online staat kreeg
de inwoner van Bronnegerveen meer
dan 100 stemmen binnen 12 uur.
Het toont aan hoe zijn werk wordt
gewaardeerd. Henk Zwiep is sinds
2006 raadslid en tegenwoordig de
fractievoorzitter van de PvdA in BorgerOdoorn. Voor de komende verkiezingen

is hij de kandidaat-wethouder voor de
PvdA. De PvdA in Borger-Odoorn
is trots op de nominatie van Henk
Zwiep. “Henk is al jaren actief en altijd
constructief. Hij heeft oog voor de
inwoners van Borger-Odoorn en geeft
niet zomaar op. Hij staat altijd klaar
voor een ander.”

Het 75-jarige bestaan van SV Borger
wordt gevierd op 1 en 2 juli 2022
Op 1 juni 1946 werd de plaatselijke voetbalvereniging in Borger opgericht.
Een snelle rekensom leert dat dit in 2021 vijfenzeventig jaar geleden is. Een
jubileum dus én absoluut reden voor een feestje! Zo denkt de club er ook
over. Door alle Corona-perikelen bleek dit – behoudens een fantastisch
jeugdvoetbalkamp - afgelopen zomer echter niet mogelijk te zijn.
Dat van uitstel geen afstel komt is
inmiddels duidelijk. Een commissie
is al enkele maanden bezig met de
voorbereidingen voor een feestelijke
tweedaagse die gehouden gaat worden
op vrijdagavond 1 juli en zaterdag 2

juli 2022. Leden, vrijwilligers, oudleden en ieder ander die de club een
warm hart toedraagt wordt opgeroepen
dit weekend alvast met dikke stift te
markeren in de agenda.

Met de verkiezing van het ‘Beste
Raadslid van Nederland’ wordt
aandacht gevraagd voor het belang van
de lokale politiek. Tot 1 maart kan er
worden gestemd op de genomineerden.
Stemmen op Henk Zwiep kan via de
link: https://www.besteraadslid.nl/
raadslid/henk-zwiep

Met vriendelijke groet, Harald Timmerije.
Tel. nr. 06 30 00 20 65

IJS 0,PR .70
17
€

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

IJS 0,PR .90
19
€

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

IJS 0,PR .70
17
€

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

IJS 0,PR .90
24
€

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

IJS 0,PR .90
23
€

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

DE SHOWROOM
IS WEER OPEN

VAN 09.00 TOT 18.00 UUR!
WILT U LIEVER EEN AFSPRAAK?
BEL OF MAIL NAAR:
TELEFOON: 0599 - 23 44 57
MOBIEL: 06 - 12 29 33 03
MAIL: VERKOOP@AUTOCENTRUMBORGER.NL

WIJ DOEN ONDERHOUD
AAN ALLE MERKEN & TYPE
AUTO’S & CAMPERS!
IJS 0,PR .40
22
€

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

IJS 9,PR .99
18
€

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

IJS 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 .7
90
1
38
1
€

OPEL1-serie
BMW
ASTRA-Sports
118i Automaat
Tourer
High
1.4
Turbo
Exec.120
navi/leder/17”LM
Jaar Ed. navi/ /
clima/camera/cruise/trekhaak
clima/17”LM
Juli 2019
Mei
2020 - Grijs
Zwartmetallic
metallic - Leder
Benzine
Stof
- Benzine
- Automaat
- Handgeschakeld
- 33.297 km
Nieuwprijs:
45.223
km - €43.220,Nieuwprijs: €32.720,-

IJS 0,PR .90
26
€

OPEL GRANDLAND X 1.2 T
Innovation navi/clima/18”LM /
cruise/camera - September 2020
Rood metallic - Half leder - Benzine
Handgeschakeld - 41.014 km
Nieuwprijs: €40.880,-

IJS 0,PR .90
26
€

OPEL GRANDLAND X 1.2 Turbo
Innovation navi/clima/18”LM /
cruise/camera - Juni 2020 - Wit
Half leder - Benzine - Handgeschakeld - 45.556 km - Nieuwprijs:
€37.980,-

IJS 0,PR .90
16
€

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

IJS 0,PR .90
20
€

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

IJS 0,PR .90
20
€

OPEL ASTRA Sports Tourer 1.2
Edition Plus navi/clima/cruise
/16”LM
Mei 2020 - Grijs metallic - Stof
Benzine - Handgeschakeld
27.375 km - Nieuwprijs: €29.520,-

IJS 0,PR .90
27
€

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

IJS 0,PR .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,-
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Bijna zeven jaar dance fit in
Gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart
Borger en Buinen: iets voor jou? Verkiezingstijd gemeente Borger-Odoorn officieel
Sinds 2015 geef ik dance
afgetrapt bij raadhuis in Exloo
fit in Buinen aan een heel
enthousiaste en trouwe
groep, in 2017 is er een
tweede (minstens zo
leuke) groep in Borger bij
gekomen. Graag breng
ik deze les weer eventjes
onder de aandacht,
er zullen in tussentijd
nieuwe mensen in de
buurt zijn komen wonen
die nog geen weet hebben
van het bestaan van dance
fit. Of je had er al wel van
gehoord maar hebt tot
nu toe nog niet de stap
gewaagd…

door Jan Johan ten Have
EXLOO - De
verkiezingsperiode voor de
gemeenteraadsverkiezingen in
de gemeente Borger-Odoorn
ging donderdag officieel van
start. Met een korte presentatie
van de acht lijsttrekkers van
de deelnemende partijen en
de ingebruikname van de
StemWijzer voor de gemeente
Borger-Odoorn is het nu dan
echt verkiezingstijd.

Voor de gelegenheid poseerden
de acht lijsttrekkers bij het
verkiezingsdoek voor het
Dance fit is een combinatie
in het bewegen staan voorop! Je
gemeentehuis. Zodra de foto’s
van dance en fitness. Door de
hoeft dus niet perse veel ervaring
waren gemaakt, werd het doek
jaren heen heb ik als instructrice
te hebben of heel lenig te zijn (ben gelijk weer verwijderd. Niet omdat
veel ervaring met verschillende
ik ook niet, zie foto). Een beetje
de gemeente haar deelnemende
dansstijlen en fitness-vormen
ritmegevoel is natuurlijk wel handig! partijen niet wil laten zien, maar
opgedaan en deze heb ik
in verband met de naderende
verwerkt tot het concept dance
Ben je benieuwd en wil je eens
februaristormen.
fit. Streetdance, salsa, reggaeton,
meedoen? Dat kan! Een proefles is
african dance en cumbia, maar ook gratis. Meld je aan via info.ennel@
StemWijzer
tae bo, tabata en fitnessoefeningen
gmail.com Info over tijden/prijzen In de raadszaal gaf burgemeester
komen voorbij! Zo is de les voor
staan in de advertentie elders in
Jan Seton het startsein voor de
een breed publiek aantrekkelijk.
deze Week in Week uit.
ingebruikname van de StemWijzer
De les is laagdrempelig en iedereen Hopelijk tot gauw!
in zijn gemeente. “Bij de vorige
kan op zijn of haar eigen niveau
raadsverkiezingen gebruikten wij
meedoen. Leeftijd speelt geen rol.
Sportieve groetjes,
deze ook. Toen maakten zo’n
Gezelligheid met elkaar en plezier
Nelleke Honning
zevenduizend mensen gebruik van
de mogelijkheid voor stemadvies,
dat is toch ongeveer eenderde van
de stemgerechtigden. Daarom
hebben wij besloten om voor de
komende verkiezingen wederom
een StemWijzer te maken”, vertelde
de burgervader. “Het is een mooi
hulpmiddel voor onze inwoners om
De jaarlijkse Boeren-Burgers en Buitenfair, welke zou worden
hun keuze te helpen bepalen, zeker
gehouden op zondag 12 juni 2022, gaat ook dit jaar helaas niet door. als zij de gemeentelijke politiek niet
dagelijks volgen.” De StemWijzer
Als bestuur hebben we dit besloten
is in opdracht van de gemeente
in de bijeenkomst van afgelopen
We hechten veel waarde aan de
Borger-Odoorn opgesteld door
donderdag 10 februari 2022, toen
gezondheid van u als bezoeker en
Prodemos Huis voor Democratie
we voor het eerst weer samen
onze medewerkers.
& Rechtsstaat. De samenstelling
konden zijn.
Het bestuur en de vrijwilligers
begon met een workshop in
proberen er alles aan te doen om
aanwezigheid van alle partijen. Aan
Mede door een achterstand van 4
het volgend jaar wel weer door
de hand van deze workshop stelde
maanden in de organisatie van onze te laten gaan! Dan zal onze altijd
Prodemos dertig stellingen op, die
fair en de vele Corona/Omikron
gezellige fair plaats vinden op
door alle partijen zijn ingevuld. Aan
besmettingen hebben we deze
Zondag 4 juni 2023.
de hand daarvan stelde het bureau
beslissing moeten nemen.
de StemWijzer samen. Tijdens de
bijeenkomst in het gemeentehuis
vulden alle lijsttrekkers de
StemWijzer in. Het functioneert
naar behoren: ieder kwam uit bij
de eigen partij. Of de tip van Daan
Hooiveld van Gemeentebelangen
- “Kijk even op ‘wat vinden de
partijen’ als je het niet meer weet”
Carnavalsvereniging ’t Meul’ndobbegie maakt zich na 2 jaar
- daarbij nog navolging kreeg, bleef
eindelijk weer op voor een ‘ normaal’ carnaval. Prins Hadders en
onduidelijk.
Adjudant Keizer staan te popelen om te beginnen aan vier dagen
carnaval waarin zo’n beetje alle vertrouwende onderdelen terug
CDA
kunnen komen.
Ankie Huijing van het CDA was als
eerste klaar. “Je weet wat je vindt,
Donderdag 24 februari om
20.30 uur het groot carnaval los
toch?”, reageerde zij. Maar wat
20.30 uur is natuurlijk de
voor alle leden van 18 jaar en ouder. vindt het CDA? Gevraagd naar het
sleuteloverdracht door de
Op deze avond zullen ook nog de
belangrijkste speerpunt, zei Huijing:
locoburgemeester en installatie
Kei en Edikson worden uitgereikt.
“Wonen voor jong en oud is echt
van de raadsleden en de rest van
Zondag is het de beurt aan de
een issue. Daar moeten we creatief
het gevolg. Hierna volgt natuurlijk
kinderen. Het kindercarnaval start
mee omgaan, verder kijken dan de
alvast een kleintje carnaval. Deze
om 14.00 uur. Kinderen uit groep 6 standaardoplossingen. Tiny houses,
avond is vrij toegankelijk voor
en 7 die graag de nieuwe jeugdprins tijdelijke huisvesting, er is heel veel
iedereen. Vrijdag 19.00 uur
of prinses willen worden kunnen
mogelijk.”
wordt het griezelen. Voor alle
een sollicitatie vlog, tiktok of ander
jeugd vanaf groep 7 tot 17 jaar is
filmpje opsturen.
Leefbaar Borger Odoorn
er een spokentocht. Voor iedereen
Waar lokale Leefbaar-partijen op
die durft is er een spannende
Prins Hadders, Adjudant Keizer,
veel plaatsen politieke binding
spooktocht door het bos. Je kan
grootvorst Alwin, Grootvorstin
voelen met rechts-populistische
je opgeven individueel of in
Hilda, de Raad van Elf, meesters,
partijen, staat Leefbaar Borgergroepsverband. De groepen starten bestuur en feestcommissie
Odoorn volgens lijsttrekker
vanaf 19.00 uur vanaf De Trefkoel. hopen weer veel feestvierende
Annemiek de Groot qua politieke
Meul’ndobbers te mogen begroeten. richting meer aan de linkerkant van
Alle inwoners van 80 jaar en
Kijk voor meer informatie over
het politieke midden: “Wij doen het
ouder worden op zaterdagochtend
tijden, inschrijven, inleveren
echt samen met de inwoners, gaan
weer verblijd met een mooi bosje
filmpjes etc op de Facebookpagina
naar de mensen toe en houden ons
bloemen. ’S Avonds barst vanaf
of op www.meulndobbegie.nl

Nieuwe datum is zondag 4 juni 2023
De fair in Valthe gaat dit jaar nog
niet door

Meul’ndobbers staan te
trappelen om de polonaise te
starten in Gasselte

De kick-off van de verkiezingstijd in Borger-Odoorn met vlnr.
burgemeester Jan Seton en de lijsttrekkers Daan Hooiveld (Gemeentebelangen),
Janny Hofstede (VVD), Peter Zwiers (PvdA), Ankie Huijing (CDA),
Pieter de Groot (GroenLinks), Annemiek de Groot (Leefbaar Borger-Odoorn),
Erik Braam (ChristenUnie) en John Goeree (D66) (Foto: Jan Johan ten Have).
GroenLinks
Pieter de Groot is ondanks zijn
bijna 70 jaar ‘gewoon jij’. De
lijsttrekker van GroenLinks wil zich
inzetten voor de bestrijding van
energiearmoede: “Advies en steun
geven over beschikbare maatregelen
Gemeentebelangen Borger- ook van Provincie en Rijk - voor
Odoorn
mensen met lagere inkomens.
Lijsttrekker Daan Hooiveld is met
Hiervoor wil hij de samenwerking
zijn 24 jaar de jongste lijsttrekker
van Drenthe. “Mijn opa was mede- zoeken met onder meer
wooncorporaties en huiseigenaren.
oprichter van onze partij”, vertelt
Ook moeten zo veel mogelijk
hij trots. “De afgelopen 65 jaar
mensen de gelegenheid krijgen om
hebben wij laten zien dat mensen
mee te gaan in de energietransitie.
in onze gemeente op ons kunnen
bouwen. Een politieke kleur hebben Hij pleit voor beter OV en noemt
het boerenbedrijf ‘van groot
wij niet, wij willen polarisatie
belang als landschapsbeheerder’.
verminderen. Soms zijn we links,
Zijn stem tegen megastallen in het
dan weer rechts. Daarom is geel
veenkoloniaal gebied ziet hij als een
onze kleur. Wij willen benaderbaar
signaal ‘voor volksgezondheid en
zijn. Iedereen mag mijn mobiele
dierenwelzijn’.”
nummer hebben want wij vinden
korte lijnen belangrijk om binding
ChristenUnie
te houden met onze inwoners.”
“Vanuit christelijk perspectief
willen wij er zijn voor elke inwoner
PvdA
van de gemeente Borger-Odoorn”,
Peter Zwiers van de PvdA komt
zegt ChristenUnie-lijsttrekker Erik
to-the-point met een helder en
Braam. “Uit sociaal oogpunt vinden
bondig antwoord als hij wordt
wij dat iedereen moet kunnen
gevraagd naar speerpunten van
meedoen in de maatschappij.
zijn partij voor de komende jaren:
Zo gezien is bestrijding van
“Bij ieder nieuwbouwplan in onze
energiearmoede voor ons een
gemeente minimaal 30 procent
belangrijk aandachtspunt.
sociale huur, sporten tot 18 jaar
Instrumenten die wij hiervoor
voor iedereen gratis en aanpak van
willen inzetten zijn bijvoorbeeld
energiearmoede.” Hij benadrukt
hulpmiddelen om huizen te
dat inwoners bij hem kunnen
aankloppen als zij verstrikt raken in verduurzamen.”
de tentakels van de overheid, ook
D66
als het gaat om regelingen van de
John Goeree is de nieuwe
Provincie of Rijksoverheid: “Als
lijsttrekker van D66, bij vertrek
mensen vastlopen, helpen wij ze
van de huidige D66 wethouder en
verder.”
het enige raadslid. “Ik hou wel van
vuurwerk in de raadszaal, zolang we
VVD
elkaar na afloop de hand maar weer
“Wij zijn een pragmatische
schudden”, zegt hij. “Het is tijd
fractie die realistische politiek
voor actie.” Die actie moet er wat
willen bedrijven. Wij houden
hem betreft komen op het gebied
ons graag bezig met zaken die
van wonen. In de eerste plaats
ook daadwerkelijk te realiseren
voldoende woningen voor jongeren
zijn”, zegt VVD-lijsttrekker Janny
in alle kernen, zeker ook de kleinere.
Hofstede. “Wij willen dat de
Verder is veilig wonen een issue:
jeugd die hier wil blijven wonen,
“Dertig-kilometerzones moeten niet
daarvoor de kans moet hebben.
uitnodigen om harder te rijden.”
Daarom moeten de wachttijden
En duurzaam wonen moet wat D66
voor huur naar beneden en willen
wij het kopen van een eigen woning betaalbaar zijn voor iedereen: “Wij
hebben een gemeente om trots op
bereikbaar maken. Meer ruimte
te zijn. Willen wij dat het hier over
voor nieuwbouw wordt een hele
twintig jaar nog steeds goed wonen,
opgave. Wnt de vraag is: waar kan
werken en leren is, dan moeten wij
dit? En je moet niet alleen voor
daarin nu actie ondernemen.”
jongeren bouwen, maar ook voor
ouderen. Dan ontstaat er vanzelf
ruimte voor jonge mensen.”
bezig met zaken die direct invloed
hebben op de leefomgeving van de
inwoners van onze gemeente. We
luisteren goed, geven tips en denken
out-of-the-box.”
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“Hou van jullie”
~
But don’t forget who’s taking you home and in whose arms you’re gonna be.
So darlin’, save the last dance for me
Op de dag van de liefde is ze weggegaan. Onze allerliefste.
Kunstzinnig. Hartelijk. Zorgzaam. Muzikaal. Uitbundig. Humorvol.
Onze Swiepje, mamma, oma en ‘oma dibbes’.

Geertruida Clazina Beijersbergen-den Heijer
Truus
25 maart 1942
Den Haag

14 februari 2022
Valthe

“Dag Swiepje”
Gerard

Dibbes

Bert en Monique
Romy
Dean en Sharon
Jan
Kitty en Teun
Max en Marjolein
Chey, Hailey

Martine en Christiaan
Isabella, Lenn, ◊

Dankbaar dat we zo lang samen waren...
In verband met de geldende Coronamaatregelen heeft de crematie
op 19 februari jongstleden in beperkte kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Exloërweg 31, 7872 RL Valthe.
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Eens komt de tijd …

Voor uw blijken van medeleven tijdens haar
ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve vrouw,
onze lieve moeder en oma

Lammie Oost

Piet Glazenburg
Verdrietig om de grote leegte die zij achterlaat,
maar dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben, hebben wij toch nog onverwacht
afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, oma en over-oma

Marchien Sikkens-IJlenhave
betuigen wij u onze oprechte dank.
Dit heeft ons als familie erg goed gedaan.

* 7 juni 1925

† 14 februari 2022

71 jaar

Roelof
Richard en Anita
Job, Maud
André

Hendrik Sikkens
Albert en Annie
Marjanne en Jaap-Jan
Jesper en Eline
Torben
Margreet en Gert-Jan
Ilse
Karsten

Borger, februari 2022

Graag willen wij iedereen bedanken voor de
belangstelling, het medeleven, de vele kaarten,
bloemen en bezoekjes die we mochten ontvangen
na het overlijden van mijn man, mijn pap
en onze opa

Ep Davids
De hartelijke reacties hebben ons goed gedaan!

De begrafenis heeft in besloten kring
plaatsgevonden.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de
medewerkers van Verzorgd wonen Exloo
voor de liefdevolle verzorging.

Correspondentieadres:
Eeserstraat 3
9531 CL Borger

Jantje
Jeannet
Jos
Tim en Isa

Velen zullen haar herinneren,
bij het zien van haar naam.

Valthe, maart 2022

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

Moe gestreden uit ons leven gegleden
Eindelijk rust

Janny Jalving
Dank voor uw medeleven
en reacties na haar overlijden.

Dedemsvaart,13 juni 1939
† Emmen, 13 februari 2022
Mijn trouwe kameraad, onze wijze,

humorvolle vader en lieve opa, oom en broer.
Je was vol aandacht, had bijzondere
interesses en deelde je liefde voor de
natuur graag met anderen: Natura docet .
Je kon op - en met hem bouwen.
Co
Sander en Sanita, Silvija en Ingus
Kai en Evelien
Daphne en Theo, Hugo en Zaïre

Betty
Jaap
De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden

Op 11 februari jl. is overleden

de heer Jan Brouwer
* 1932

† 2022

Hij was een oud Boerschaplid en boerde aan de
Strengenweg.
De Boerschapleden van Borger
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Aandacht voor de natuur bij het
Annemiek de Groot van
realiseren van de plannen voor een Leefbaar Borger-Odoorn genomineerd tot Beste
‘Hotel & Resort de Hondsrug’ in het Raadslid van Nederland 2022
Ruim 8000 raadsleden zetten
BKB organiseren voor de 3e
en kan er opnieuw op Annemiek
Gasselterveld
De Visiegroep Gasselterveld - bestaande uit een groep inwoners van
Gasselte – en de projectontwikkelaars MI Vastgoed uit Assen en Dormio
uit Arnhem hebben overeenstemming bereikt over het hebben van
aandacht voor de natuur bij het realiseren van de plannen voor een ‘Hotel
& Resort de Hondsrug’ in het Gasselterveld. De projectontwikkelaars
willen dit jaar beginnen met de bouw van een nieuw ‘Hotel & Resort’ op
de plek van het oude Motel Gasselterveld.
De ontwikkelaars gaan er een hotel
van drie verdiepingen met zeventig
kamers, zeventig vakantiewoningen en
een vleermuizenbunker neerzetten. Het
hele resort en hotel krijgt zeshonderd
bedden.

Nederland en is om schorsing van de
vergunningen verzocht.

Gang naar de rechtbank leidt tot een
gesprek over het hebben van aandacht
voor de natuur.
Naar aanleiding van een zitting bij de
Voorzieningenrechter op 23 november
Rol van de gemeente Aa en Hunze
2021 zijn de projectontwikkelaars
beperkt
MI Vastgoed en Dormio en de
De Visiegroep Gasselterveld is van
mening dat de gemeente Aa en Hunze Visiegroep Gasselterveld met elkaar
de inwoners van tevoren niet betrokken in gesprek gegaan. In overleg, bleek
bij alle partijen ‘aandacht voor de
heeft bij het mogelijk maken van de
natuur’ hoog in het vaandel te staan.
plannen voor een ‘Hotel & Resort’ in
De projectontwikkelaars hebben
het Gasselterveld.
naar de zorgen van de Visiegroep
Er is geen inspraakavond georganiseerd Gasselterveld geluisterd. Zoals de
om de plannen voor het realiseren van zorgen over de toekomstige leefruimte
van de alpenwatersalamander, die in
een grootschalig ‘Hotel & Resort’ toe
de poelen in het gebied een geschikte
te lichten en de gemeente heeft van
voortplantingsbiotoop hebben. En de
tevoren niet onderzocht in hoeverre
inwoners achter deze plannen staan. De vraag in hoeverre de plannen van een
37 zienswijzen van inwoners tegen het ‘Hotel & Resort’ niet ten koste gaan
van de biodiversiteit.
plan en de ruim 1000 handtekeningen
van betrokken en bezorgde bewoners,
De projectontwikkelaars willen deze
vrienden van Gasselte en omgeving,
zorgen (grotendeels) wegnemen.
heeft de gemeente Aa en Hunze naast
De poelen blijven en worden, met
zich neergelegd.
toeziend oog van een ecoloog,
zelfs uitgebreid ten gunste van de
De gemeenteraad van Aa en Hunze
alpenwatersalamander en andere
heeft het plan voor een ‘Hotel &
amfibieën. Ook zullen er specifieke
Resort’ mogelijk gemaakt met een
gebieden worden gemaakt waar deze
nieuw bestemmingsplan, genaamd:
kunnen overwinteren.
‘Gasselterveld, Hotel & Resort De
Hondsrug, Bosweg 2 Gasselte’.
Daarnaast is er ook aandacht voor
Daarnaast zijn door het college
extra bomen en struiken, die ook
van burgemeester en wethouders
ter afscherming van het ‘Hotel &
van de gemeente Aa en Hunze drie
Resort’ worden (bij)geplant, denk
omgevingsvergunningen verleend om
daarbij aan eiken, beuken, berken,
het ‘Hotel & Resort’ te kunnen gaan
elzen, sparren, hulst, grove dennen,
bouwen.
meidoorns, sleedoorns, hazelaars en
krentenbomen.
Visiegroep Gasselterveld naar de
(hoogste) rechter
Ook hebben de ontwikkelaars
De Visiegroep Gasselterveld is (nog
steeds) van mening dat als de stem van toegezegd dat er in 2025 ecologisch
inwoners zo genegeerd wordt door de onderzoek naar de beschermde planten diersoorten zal plaatsvinden in
gemeente, er geen sprake kan zijn van
het gebied waar het ‘Hotel & Resort’
goede besluitvorming.
zal komen. De uitkomsten van het
onderzoek zullen met de Visiegroep
Daarnaast maakt de Visiegroep
Gasselterveld worden gedeeld. Indien
Gasselterveld zich met de komst van
er van verstoring sprake blijkt te zijn,
een ‘Hotel & Resort zorgen over de
zullen de ontwikkelaars de gevolgen
overlast van toeristen en het behoud
hiervan compenseren.
van de natuur’ in het gebied.
De vrees voor overlast komt niet uit
de lucht vallen. Natuurgebied het
Gasselterveld, onderdeel van het
Nationaal Park Drentse Aa, is met
twee natuurplassen erg geliefd bij
dagjesmensen. Vooral op dagen met
tropische warmte was het de afgelopen
jaren erg druk. Daarnaast waren bij de
Visiegroep Gasselterveld zorgen over
effecten van de plannen op de natuur
(waterpartijen en beschermde dier- en
plantensoorten). De drukte heeft er
nu al toe geleid dat vrij parkeren nabij
de zwemplassen en de omgeving niet
meer mogelijk is. Er zal daarvoor
moeten worden betaald.
Dat is de reden dat de Visiegroep
Gasselterveld in beroep is gegaan
tegen het bestemmingsplan bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Daarnaast is tegen
de omgevingsvergunningen beroep
aanhangig bij de Rechtbank Noord

Tot slot
Partijen hebben tot hun opluchting
afspraken met elkaar kunnen maken.
Die hebben zij schriftelijk vastgelegd.
Gevolg zal zijn dat het plan met
voldoende zorg en respect voor de
natuur tot stand komt. De Visiegroep
Gasselterveld heeft de gerechtelijke
procedures ingetrokken. De plannen
zijn daardoor onherroepelijk. Als
de gemeente Aa en Hunze in de
voorbereidende fase inwoners (actief)
had betrokken en meer aandacht
had besteed aan de natuur, was
een gang naar de rechter voor de
Visiegroep Gasselterveld wellicht
onnodig geweest, vindt de Visiegroep
Gasselterveld.
Contactpersonen
Namens de Visiegroep: Elien Nijland
elien.beelden@gmail.com
Namens de projectontwikkelaars: Ben
Suers (Dormio) bensuers@dormio.eu

zich met hart en ziel in voor
hun gemeente. Dag en nacht
werken zij aan alles wat er
lokaal speelt: van goede zorg
tot veiligheid op straat. De
samenwerkende partijen
waaronder De Volkskrant,
De Nieuws BV, Talkshow
M, Periklesinstituut en het

keer, in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen,
het Beste Raadslid. Tot 1
maart kan er in de 1e ronde
gestemd worden.

Op 2 maart worden, uit de
50 nominaties met de meeste
stemmen, 12 finalisten gekozen

gestemd worden. Annemiek is
dan ook erg trots om op deze lijst
te mogen staan.
Wilt u ook stemmen op
Annemiek de Groot? Ga dan
naar: www.besteraadslid.nl/
annemiek-de-groot

Dierenwelzijn is een groot goed: dierenleed is
nooit OK!
Ongeveer de helft van alle Nederlanders heeft een huisdier.
Denk alleen al aan het grote aantal honden dat aan het begin
van de coronacrisis is aangeschaft. En nu weer vaak naar het
asiel gebracht dreigt te worden. Of erger, “gewoon” ergens
achtergelaten. Dieren zijn geen wegwerpartikel. GroenLinks wil
waar mogelijk het welzijn van dieren verbeteren. Gelukkig gaat
het over het algemeen goed met het welzijn van de huisdieren
in Nederland en neemt de kennis over goede verzorging van de
dieren steeds meer toe.
Maar een ander verhaal is
het houden van dieren voor
voedselproductie, de bioindustrie.
Voor GroenLinks geldt: een dier
is geen productiemiddel. Hoewel
ook hier steeds meer aandacht is
voor dierenwelzijn, verdwijnt dit
vaak weer achter de steeds hoger
wordende muur van economisch
belang.

goedkoper. Om toch de
investeringen terug te kunnen
verdienen (meestal met geleend
geld) en een redelijk inkomen
over te kunnen houden moet
de boer aan schaalvergroting
doen. Zo zien we gebeuren dat
er mesterijen van 50.000 kuikens
uitgroeien naar 170.000 kuikens.
Een vicieuze cirkel die bovendien
de weg afsluit naar biologisch
Economisch belang? We zien hier verantwoorde productie waarbij
toch een vreemde ontwikkeling.
ook het dierenwelzijn centraal
Denk aan het vlees van dieren
staat. En dan hebben wij het
uit megastallen. De prijs voor
nog niet eens over de uitstoot
de consument neemt ondanks
van schadelijke stoffen ten koste
de inflatie niet of nauwelijks
van de biodiversiteit. En niet te
toe, feitelijk wordt het product
vergeten ten koste ook van de

volksgezondheid.
GroenLinks begrijpt dat de
bioindustrie niet zo maar
van de ene op de andere dag
beëindigd zal worden. En ook
niet kan worden. Maar laten we
er in ieder geval met ons allen
naar streven. Om deze reden
stemde GroenLinks enige tijd
geleden tegen onder andere de
vergroting van megastallen die
het nieuwe bestemmingsplan
buitengebied mogelijk maakt.
Want dierenwelzijn is een groot
goed: dierenleed is nooit ok!
Pieter de Groot 06 13750704
Metze Geertsma 06 51514186
Peter Zoeteman 06 52091499
Lees ons programma op:
borgerodoorn.groenlinks.nl

Kees Dekkinga Fonds organiseert snerttocht in
Exloo op zaterdag 5 maart
Het bestuur van het Kees Dekkinga Fonds organiseert op
zaterdag 5 maart een snertwandeltocht. Deze prachtige
wandeltocht door de bossen rondom Exloo, van naar keuze 1
of 2 uur, start en eindigt bij het scoutinggebouw van de Hunze
Hikers in Exloo aan de Polweg. Na afloop krijgt iedereen een
heerlijke kop snert.
Opbrengst voor Kees
Dekkinga Fonds
De volledige opbrengst van
de wandeltocht is voor het
Kees Dekkinga Fonds. Het
Kees Dekkinga Fonds is een
sociaal fonds en helpt mensen
in Borger-Odoorn die voor een
noodzakelijke uitgave staan,
dat niet zelf kunnen betalen en
waarvoor geen andere oplossing
is.

Het Kees Dekkinga Fonds is in
2011 opgericht en heeft sindsdien
tientallen huishoudens geholpen,
bijvoorbeeld met zorgkosten.
Het fonds is vernoemd naar het
oud-raadslid voor de PvdA Kees
Dekkinga. Hij wist telkens het
minimabeleid van de gemeente te
verbeteren en was daarin leidend
in de gemeenteraad. Na zijn
overlijden in 2009 besloot Peter
Zwiers dat er een sociaal fonds
in Borger-Odoorn moest komen
met daarbij als naamdrager Kees
Dekkinga.

Aanmelden voor de
snertwandeltocht
Deelname kost €5 per persoon.
U kunt ter plekke contant betalen,
graag gepast, of overmaken op
NL 68 RABO 3462 1090 57 tnv
Kees Dekkinga Fonds.
Om te weten hoeveel liter
erwtensoep er gekookt moet
worden is aanmelden wenselijk.
U kunt mailen naar
bruintjesjanke@gmail.com of
bellen met 0591 58 50 28.
Uiteraard wordt ook gedacht aan
de geldende coronamaatregelen.
Daarom wil de organisatie
voor een goed verloop bij uw
aanmelding graag weten wanneer
u of uw groepje wil starten.
Starten kan tussen 13 uur en
14.30 uur.

Uitslagen Bridgeclub
Borger

B-lijn
1 Jannie Wagenaar & An Peters
2 Joke & Jelle Zwanenburg
3 Bouke d Bruin & Herman Meppelink

Uitslagen van de afgelopen week in het Anker
14 Februari t/m 17 Februari 2022.

Woensdagavond 16 Februari Online Stepbridge
A-lijn
1 Alice Folkerts & Jannie Wagenaar
65,00%
2 Alice Hoefsloot & Dina Paas
61,40%
3 Anneke v Hasselt & Rika Stel
58,49%

Maandag 2e Lijn 14 Februari A-lijn
1 Ellen Roeper & Johannes Sijbom
2 Ed Oldeman & Els Mikkers
3 Roelie Roossien & Neeltje Tack

75,83%
70,35%
62,71%

Dinsdagavond 2e Lijn 15 Februari A-lijn
1 Ans & Sicco d Jong
73,33%
2 Lydia & Evert Wind
62,50%
3 Ginie & Harrie d Bie
58,33%

Donderdagmiddag 17 Februari A-lijn
1 Anneke Tapper & Jaco Bergenhene...
2 Mans Meinders & Roelof Jans
3 Martje & Martin Abrahams
4 Trijntje Gerrits & Betsy Scheffer
5 Lien Verstoep & Roelie Wesseling

66,47%
60,56%
57,78%

65,83%
64,25%
61,88%
53,30%
53,22%
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Okki Poortvliet uit Odoorn genomineerd
voor de Drentse Talentprijs Cultuur
Filmmaker Okki Poortvliet uit Odoorn is
genomineerd voor de Drentse Talentprijs
Cultuur. Sinds 2010 reikt Stichting Kunst
& Cultuur de Drentse Talentprijs Cultuur
uit aan kandidaten die zich positief weten
te onderscheiden op cultureel gebied. Ze
hebben het afgelopen jaar een bijzondere
culturele prestatie geleverd en de potentie
om door te groeien naar een nationaal
podium. De winnaar van de Drentse
Talentprijs Cultuur ontvangt 2500 euro
om in te zetten voor verdere ontwikkeling
en een sculptuur.
Over Okki
Filmmaker en illustrator Okki Poortvliet
studeerde vorig jaar met haar project IJswee
cum laude af aan Academie Minerva in
Groningen. Een film over de ijsvereniging
in haar geboortedorp Odoorn, aangevuld
met animaties, installaties en tekeningen.
In de film wordt klimaatverandering op
microniveau zichtbaar en de sociale kracht
van een dorp getoond. De Drentse jury is
onder de indruk van de film die volgens hen

puur en rauw is. “De gekozen muziek, het
verhaal en de sfeer; alle elementen kloppen.”

Aanmelding vrijwilligerswaardering 2021
geopend!
Als dank en waardering voor alle inzet worden de vrijwilligers in de gemeente BorgerOdoorn jaarlijks in het zonnetje gezet. In verband met de huidige maatregelen
rondom COVID-19 vindt de uitreiking van de waardering over het jaar 2021 plaats zo
rond september 2022. Nadere berichtgeving hierover volgt op een later moment. Net
als in 2021 zullen de inlevermaanden oktober en november 2022 zijn.
We vragen organisaties en verenigingen
hun vrijwilligers aan te melden vóór 20
maart 2022. Dit kan op de website van het
Vrijwilligers Informatie Punt: www.
vrijwilligerswerkborger-odoorn.
nl. Voor hulp bij het aanmelden
en/of vragen naar aanleiding van

dit bericht kan contact worden gezocht
met Renee Schnakenberg, coördinator
Vrijwilligers Informatie Punt (VIP!): 0591 58 55 54.
Via e-mail houden wij jullie daarna
verder op de hoogte.

Counselors Onderweg in Borger
Als ik zeg dat mijn werk mijn passie is, dan overdrijf ik niet.
Dit is waar mijn hart ligt en waar ik energie uit haal. Het is
mijn missie om mensen inzicht in zichzelf en in situaties te
laten krijgen, te spiegelen, omdenken en met een andere,
meer positieve blik naar het leven van alle dag te laten kijken.
Ik ben er van overtuigd dat als mensen zichzelf beter leren
kennen, ze de regie weer kunnen nemen over hun eigen leven,
zichzelf leren accepteren en met geduld en compassie naar
zichzelf kunnen kijken.
Wat kan ik je bieden:

Soms krijg je
echter het gevoel
EMDR
vast te zitten, te
Je kunt de gebeurtenis verwerken of je
blijven hangen in oude gevoelens en oude
kunt vastlopen in een verwerking na het
gedragspatronen. Soms blijf je belangrijke
doormaken van een schokkende, pijnlijke
beslissingen maar uitstellen of maak je dingen
of beangstigende gebeurtenis. Vastlopen in
mee die je uit je evenwicht brengen. Dan
de verwerking zorgt ervoor dat je je anders
is het vinden van een nieuwe balans en het
voelt, je je anders gedraagt, je anders denkt en maken van nieuwe keuzes extra belangrijk!
anders reageert op je omgeving.
Relatietherapeut
Psychosociale hulpverlening
Relatietherapie wordt vaak gezien als een
We kennen allemaal wel periodes van
zwaar en laatste redmiddel voor een relatie,
onzekerheid, van ontevreden zijn over
maar elke relatie kan wel eens een APK
jezelf en/of ontevredenheid over je sociale
gebruiken zonder dat er direct sprake hoeft
contacten,
te zijn van een relatiecrisis. Relatietherapie is
dit hoort bij
niets meer of minder dan het voorhouden
ons dagelijkse
van een spiegel en met behulp van een tolk
bestaan.
weer met elkaar (leren)communiceren.
IJzertijdstraat 27		
mobiel: 06-22550152
9531RA Borger		
website: www.counselorsonderweg.com
			e-mail: info@counselorsonderweg.com
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Jan Wigchers uit Drouwen en Bert Everts uit
Borger nemen SNS-winkels Haren en Roden over

Begonnen als ploeggenoten bij
handbalvereniging Borger, nu samen in
bankzaken

Bert Everts (l.) en Jan Wigchers, een Evenwigchtig team (eigen foto).
door Jan Johan ten Have
BORGER/DROUWEN - Samen hebben ze zes SNS-winkels in Drenthe en
Overijssel. En met ingang van 1 maart zijn dat er zelfs acht. Want dan nemen Jan
Wigchers uit Drouwen en Bert Everts uit Borger de SNS-winkels in Haren en
Roden over. Jan runt al de winkels in Assen en Hoogeveen en Bert die in Emmen,
Klazienaveen, Coevorden en Hardenberg. Voor de twee nieuwe gaan zij onder de
noemer Evenwigcht BV een samenwerkingsverband aan.
Jan en Bert zijn niet alleen beide eigenaren
van verschillende Drentse SNS-winkels, ze
zijn ook nog eens leeftijdgenoten en allebei
opgegroeid in Borger. Sterker nog, de twee
kennen elkaar nog van de tijd dat ze vanaf de
junioren samen speelden voor de roemruchte
Handbalvereniging Borger. “We hebben
samen getraind en wedstrijden gespeeld,
maar zijn elkaar daarna jarenlang uit het oog
verloren. Totdat we als franchisenemers van
SNS-winkels elkaars ‘buren’ werden”, vertelt
Wigchers.
Intensief contact
In die hoedanigheid ontstond er weer
een vrij intensief contact. Everts: “We
overleggen veel met elkaar over bijvoorbeeld
marketingacties, we sparren met elkaar
over visie en beleid van onze winkels en
organiseren gezamenlijk trainingen en
cursussen voor onze medewerkers.” Ook
zijn beiden betrokken bij de landelijke
SNS-organisatie, Wigchers als secretaris
van de franchisevereniging en Everts als
lid van de Franchiseraad, het orgaan dat
namens alle franchisers aanspreekpunt van
de landelijke directie is. “Door die nauwe
samenwerking kwamen we erachter dat we
enerzijds complementair zijn aan elkaar en
anderzijds heel goed kunnen samenwerken.
Dat resulteerde erin dat wij het er wel eens
over hadden om nog eens samen iets te
ondernemen als die kans zich zou voordoen”,
licht Wigchers toe.
Hunebed Highway
Die kans kwam onlangs, toen Wigchers en
Everts beiden een telefoontje kregen van hun

collega-franchisenemer met winkels in Haren
en Roden. Zijn boodschap: hij wilde ermee
stoppen en zocht overnamekandidaten. “Nou
is het binnen SNS policy dat het kleinschalig
moet blijven. Zelf had ik al vier winkels
en dat vindt het management eigenlijk wel
maximaal. Maar ja, het ‘huis van de buurman’
komt maar één keer te koop en we zijn
beiden wel ambitieus. Dus toen op vrijdag het
belletje uit Noord-Drenthe kwam, hebben Jan
en ik gelijk de koppen bij elkaar gestoken en
hem de maandag daarop laten weten dat wij
dit samen wilden gaan doen”, vertelt Everts.
Wigchers vult aan: “Wij zijn ondernemers
die kansen zien. Dat is onze inslag. Wij
zien hier een heel mooie uitdaging met heel
veel potentieel, temeer dat dit zorgt voor
binding van de SNS-organisatie langs de hele
Hunebed Highway.”
Twee voeten in de regio
Vanaf 1 maart zijn Everts en Wigchers de
eigenaren. Dan gaan zij aan de slag met de
opbouw van nieuwe teams op beide kantoren.
Everts: “Wij willen er een platte organisatie
neerzetten, waarbij onze mensen zelf veel
vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen. Wij
houden van een open en transparante cultuur,
zowel tussen management en teams als naar
buiten toe. Er moeten SNS-winkels ontstaan
die met twee voeten in de regio staan.
Die betrokkenheid vinden wij belangrijk,
daarom zijn wij bijvoorbeeld ook zeer actief
in sponsoring van diverse lokale culturele
en sportieve evenementen en organisaties.
Wij weten hoe belangrijk dit is voor de
leefbaarheid in de regio en willen daar op
deze manier ons steentje aan bijdragen.”
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SAUCIJZEN
250 GRAM

1.49!

EIGENGEMAAKTE ROOKWORST
2 STUKS

4.99!

M E G A
5
5
5
5
5

KILO
KILO
KILO
KILO
KILO

V O O R D E E L :

HAMLAPPEN 			
SPEKLAPPEN 			
SCHOUDERKARBONADE
GEMENGDGEHAKT 		
RIBLAPPEN 			

10 GEHAKTBALLEN
10 GRILLBURGERS
10 KIPSCHNITZELS

7,50
6,99
6,99

30.99
30.99
26.99
25.50
40.50

10 ROLLADESCHIJVEN 6,99
10 UIBURGERS
6,99

VOLG ONS OOK OP

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

3 MAGERE VARKENSROLLADES SLECHTS 17.50!

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

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

CDA Borger-Odoorn op bezoek in circulaire straat Nieuw-Buinen

Krans Nieuw-Buinen expert in omgekeerd bouwen
In de week van de ondernemer gaat
CDA Borger-Odoorn in gesprek
met verschillende ondernemers. In
Nieuw-Buinen zijn we op bezoek
bij Sloop- en aannemersbedrijf
J.C. Krans. Een zeer enthousiaste
Nancy Hartendorp vertelt vol trots
over het bedrijf waar ze sinds 16
jaar met veel plezier werkt. ‘Bij
ons is de verblijftijd lang, dat komt
vanwege de fijne werksfeer en de
goede zorgen. Aan opleidingen geen
De Huiskamer, de ontmoetingsplek voor ouderen uit
gebrek: in ons vak – slopen – is in de
Gasselternijveen e.o. bestaat 5 jaar. Dorpscoöperatie de
afgelopen jaren heel veel veranderd.
Brug wil dat graag vieren met de deelnemers van alle
De milieu-eisen zijn flink aan gescherpt, maar ook de veiligheidsregels waar opnieuw aangeboden aan particulieren
Huiskamers in de gemeente Aa en Hunze (9) en de
we ons aan moeten houden.’
en bedrijven. Hiervoor is een locatie
inwoners van Gasselternijveen.
ingericht aan de Oosterstraat in
Het bedrijf heeft 25 medewerkers in
vreemde objecten. En dat doen ze
Stadskanaal. Ook verwerkt het
De feestelijke viering van het eerste lustrum is op
dienst en een vaste schil van ZZP-ers
zoveel mogelijk circulair. Met passie
bedrijf diverse onderdelen tot nieuwe
woensdagmiddag 2 maart a.s. in sportzaal De Strohalm in
die meewerken. Nieuw personeel is
vertelt Nancy over de sloop van het
grondstoffen op haar locatie aan de
Gasselternijveen en duurt van 13.30 uur tot ca. 16.00 uur
voor veel bedrijven een issue. Dat is
zwembad in Emmen. ‘Dat hebben we
Industrieweg in Nieuw-Buinen. ‘Het
(inloop vanaf 13.00 uur).
bij Krans niet anders. Toch zien ze een
voor 99,2% circulair kunnen afbreken.
is hier net een circulaire straat, onze
kentering in de arbeidsmarkt, steeds
Vrijwel alles kon opnieuw worden
buren hernieuwen met schildertechniek
De Huiskamer, die destijds op 2 maart 2016 officieel geopend meer jongeren kiezen voor praktisch in hergebruikt. Een hele klus, maar het
keukens en tegenover zit de Ruil
werd, wordt drie keer per week door ca. 25 veelal oudere en
plaats van theorie.
kan. Van tegeltjes tot deuren, van beton Goederen Bank. In Nieuw-Buinen zijn
soms kwetsbare ouderen in het dorp en omgeving bezocht.
tot kozijnen.’
we goed op weg dus.’
Voor de deelnemers is het een heel aangename vorm van
Bijna 100% circulair slopen
dagbesteding, die geleid wordt door een groep enthousiaste
Het bedrijf is gespecialiseerd in slopen
Te koop aangeboden
De CDA-ers waren onder de indruk
vrijwilligers o.l.v. een coördinator.
en heeft meer dan 50 jaar ervaring.
Een deel van de materialen die bij
van het bedrijf en de ontwikkeling die
Van bedrijfsgebouwen, woningen tot
de sloop beschikbaar komen wordt
het heeft doorgemaakt.
Op de feestelijke bijeenkomst zullen de commissaris van de
koning, Jetta Klijnsma, de burgemeester van Aa en Hunze,
Anno Wietze Hiemstra en de directeur van Impuls, het
welzijnswerk in Aa en Hunze, een toespraak houden.

Feestelijke viering op 2 maart a.s.

Huiskamer
Gasselternijveen bestaat
5 jaar

Voor de muzikale omlijsting zorgen de lokale troubadour
Andries Middelbos, die voor de gelegenheid een speciaal lied
gecomponeerd heeft, de Nieveenster Jongens en de kleuters
van de beide basisscholen.

Bridgeuitslagen ‘t Aailand
in Nieuw-Buinen
Er werd gespeeld op dinsdag 15 februari jl.
1
2
3

Grietje Hofsteenge – Dina Trip
Ria Westen – Elt Jan Danes
Sietska & Lummy Zwinderman

TE HUUR!

67.03 %
61.77 %
52,10 %

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

VanVelzen brengt Nederlandstalige liedjes voor het
eerst naar het theater
Op donderdag 3 maart is Roel van
Velzen met zijn nieuwe theatertour
‘Change Of Mind’ te zien in
het ATLAS Theater. Samen met
zijn virtuoze vijfkoppige band
brengt Roel voor het eerst de
Nederlandstalige liedjes die hij
afgelopen jaar schreef naar het
theater.
De inspiratie voor deze liedjes komt
voort uit de succesvolle podcastserie
‘Roels Sofasessies’, welke hij in
samenwerking met LINDA.nl heeft
gemaakt. Deze gesprekken worden door
velen als inspirerend ervaren en Roel
schreef er een aantal prachtige liedjes
over. Deze liedjes en de verworven
inzichten vullen elkaar prachtig aan en
vormen de basis van de voorstelling
‘Change Of Mind’.
het was om te breken met bestaande
patronen, én over hoe bevrijdend het
In deze vijfde theatervoorstelling
was toen het lukte om uiteindelijk alle
van VanVelzen, speelt en zingt de
veranderingen te omarmen.
sympathieke zanger over zijn zoektocht
naar antwoorden en over de noodzaak
Het publiek wordt op aanstekelijke wijze
om nieuwe wegen in te slaan in een
meegenomen naar de krachtige wereld
alsmaar veranderende wereld. Zeker
van muziek, in een voorstelling die net
in het afgelopen jaar werd ieders
zo dynamisch is als het leven zelf en
flexibiliteit maximaal getest. Roel vertelt het vertrouwde energieke VanVelzen
op vermakelijke wijze over hoe lastig
repertoire komt uiteraard ook aan bod!

In ‘Change Of Mind’ wordt een avond
lang gelachen, openhartige verhalen
verteld, maar vooral gepassioneerd
muziek gemaakt.
Roel van Velzen staat op donderdag
6 maart om 20.00 uur met zijn
voorstelling ‘Change Of Mind – Songs,
Stories & Sofasessies’ in het ALTLAS
Theater. Kaarten voor deze voorstelling
zijn te koop via atlastheater.nl
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Overige voetbaluitslagen

Valthermond koploper na winst in Emmen

Gieten		
CEC 		
2–3
Bas Alting 2x voor Gieten
Engelbert
Gieterveen
4–1
Wilte Nijhuis 1x voor Gieterveen
CEC 		
HOC 		
0–6
Frank Fokke 3x voor HOC. Wedstrijd werd gespeeld op
donderdag 17 februari jl.

Het was een echte kraker, het duel
tussen de nummer drie in de zondag
tweede klasse L, het Emmer WKE’16
en de nummer twee, Valthermond.
Het was een van de weinige duels
die vanwege de hevige regenval
werden gespeeld. Kunstgras op het
Emmer woonwagenkamp en dus
altijd wel voetbal aldaar. Voor trainer
Albert Koops van WKE’16 was het
een weerzien met vele vrienden en
bekenden. Hij is nog altijd inwoner
van Valthermond en met ingang
van dit seizoen trainer van de
Emmenaren. Zijn team werkte heel
hard, maar kon het niet bolwerken
tegen de voetballend betere Mondkers: 2-3.

sv Borger
Zaterdag 26 februari 2022		
09:00 Borger JO15-1
CEC JO15-1JM
12:00 Borger JO17-1
SJO JVZ JO17-1JM
14:30 Borger 2
Wildervank 2
10:00 CEC JO13-1
Borger JO13-3JM
14:30 Onstwedder Boys 1
Borger 1
14:30 FC Klazienaveen 5
Borger 3
Zondag 27 februari 2022		
10:00 Roswinkel Sp. 2
Borger 2 zo.

Koops zweepte zijn spelers na de wat
de beslissende 1-3 door Milan Drayer
leek te zijn. En natuurlijk, het kon nog.
Zo bracht hij het goudvinkje Ferdy
Poelman, de man die altijd wel scoort
Zaterdag 26 februari
en dat ook tegen Valthermond deed. Hij
09:00 Gieten/Eext JO13-1
LTC JO13-1
kwam misschien wel veel te laat in de
10:30 Gieten/Eext JO15-3
DVC’59 JO15-1
ploeg, maar hij had er donderdag ook
10:30 Gieten/Eext MO15-1
BDE MO15-1
al negentig minuten opzitten toen Peize
10:45 FC Assen JO9-5JM
Gieten JO9-1
werd bedwongen. Maar de ijzersterkte
11:00 ZVC ‘14 JO8-1
Gieten JO8-1
spits deed wat hij moest doen: storen,
breken, een bal vasthouden en het de
Zondag 27 februari
10:00 Gieten 7
SVZ 2
Mondkers heel lastig maken. Weinigen
10:00 VKW 3
Gieten 4
rekenden er nog op, maar de werkers
12:00 Forward 2
Gieten 2
van ‘het kamp’ geven nooit op en
14:00 SC Erica 1
VV Gieten
dus weet je het maar nooit. Toch
had Valthermond dit moeten weten.
Maandag 28 februari
Natuurlijk, een voorsprong van 3-1 is
21:00 Zuidlaren 1
Gieten 2 Futsal
heerlijk, maar dan ben je er nog niet. En
dat bleek. Toch kwam het goed en dat
is ook niet meer dan terecht. Kreten als
‘we hadden de 1-4 moeten maken’ zijn
Zaterdag 26 Februari 		

Gieten

vv Buinerveen

BBC JO 10-1
CEC JO10-1
10.00 uur
				
Zondag 27 februari			
HOC/Valther boys 3 Buinerveen 2
10.00 uur
Veerlerveen 3
Buinerveen 3
10.00 uur

Zaterdag 26 februari 2022 				
11:30 De Treffer ‘16 JO13-1JM
HSC JO13-4JM
10:30 Meerdijk JO11-2
De Treffer ‘16 JO11-1JM
De Treffer ‘16 1

HOC
Zaterdag 26 februari		
9.00 SJO ZVC’14 JO9-3
HOC JO9-1
9.00 SJO Fc Cooevorden JO13-1JM St HOC/ V.boys JO13-1
11.00 Drenthina JO8-1
HOC JO8-1
14.00 HOC JO17-2
vv Sleen JO17-1
		
Zondag 20 december
10.00 St HOC/ Valtherboys 3
Buinerveen 2
10.00 Zandpol 2
st HOC/ Valtherboys 5
10.00 Protos 5
St HOC/ Valtherboys 6
10.30 Wijster 2
St HOC/ Valtherboys 4
14.00 Sellingen 1
HOC 1

Gasselternijveen
Zaterdag 26 februari 2022
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM
SJO ZVC ‘14 JO8-1
SJO ZVC ‘14 VR1 ST
Roswinkel Sp. MO10-1
BATO JO12-1JM
SJO ZVC ‘14 JO9-3
SJO ZVC ‘14 JO10-3

SJS JO13-1JM
Gieten JO8-1
Asser Boys/FC Assen
SJO ZVC ‘14 JO10-2
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM
HOC JO9-1
Annen JO10-2JM

09:00
11:00
14:00
10:00
09:00
09:00
10:30

Zondag 27 februari 2022
Gasselternyveen 4
Gasselternyveen 1

Kwiek 6
Titan 1

10:00
14:00

Donderdag 3 maart 2022
Gasselternyveen 1

Buinen 1

19:30

Nieuw-Buinen
26-2-2022
10:30 Nieuw Buinen MO13-1
Asser Boys MO13-2
10:30 v.v. Nieuw Buinen JO17-1 v.v. Bato JO17-1
14:30 v.v. Nieuw Buinen VR1
v.v. Eext VR1
			
27-2-2022
14:00 Rolder Boys 1
Nieuw Buinen 1

Voor de thee opende Milan Drayer
met een schot van afstand de score:
een fraaie goal, de wind een beetje als
gul hulpmiddel, maar hij zat erin en
dat betekende een soort verlossing.
Dodelijk zou de 0-2 aan het begin van
de tweede helft door de sterk spelende
Rick Schlimback moeten zijn. Daarna
liep het anders, want de strijdende
Emmenaren met de even zo goed
spelende Lorenzo Hindriks kwamen
terug tot 1-2. De maker van de goal
was Jaimy Wessels. Snel erna was
Drayer er weer als de kippen bij om
van dichtbij raak te schieten. En omdat
de Mondkers dachten dat het kat in’t
bakkie zou zijn en daarbij optellende

WKE’16-Valthermond 2-3
37. Milan Drayer 0-1, 49. Schlimback
0-2, 55. Wessels 1-2, 61. Milan Drayer
1-3, 84. Poelman 2-3.
Scheidsrechter: Lemstra. Toeschouwers:
300.
Valthermond: Sahetapy; Bakker (65.
De Vries), Wilts, De Graaf en Kremer;
Braakman, Bulle, en Schlimback; Jorn
Drayer (65. Weggemans), Milan Drayer
(75. Van de Berg) en Veerbeek. (Week in
Week uit / Gerry Grave)

Sportgala Drenthe dinsdag 5 april in Emmen

De Treffer ‘16
Zondag 27 februari 2022
14:00 GKC 1

waar, maar waar is ook dat het maar zo
gelijk zou kunnen staan. Hoe dan ook
tellen de punten en kwamen de gasten
tot de 1-3 nooit echt in gevaar.

de dadendrang van WKE’16 werd er
dus nog tegen gescoord. Albert Koops
moest na afloop heel wat pers te woord
staan en dat is eigenlijk wel logisch; een
wedstrijd met een verhaal toch wel. Na
afloop klonk het ‘wij staan bovenaan’
uit de kleedkamer van Valthermond. Bij
WKE’16 was het rustig en dat bleef het
ook.

Iets meer dan 2 jaar na de vorige editie, zal op dinsdag 5 april het Sportgala
Drenthe plaatsvinden in het ATLAS Theater in Emmen. Traditioneel
wordt de beste sportman, sportvrouw, sportploeg en het sporttalent van
Drenthe gekozen. De vorige editie was begin maart 2020, letterlijk aan de
vooravond van de eerste lockdown door de coronacrisis. We kozen vorig
jaar voor een televisie uitzending waar we geen winnaars hebben gekozen.
2021 heeft, ondanks de coronacrisis en de beperkingen in de sport, genoeg
sportprestaties opgeleverd om in iedere categorie een terechte winnaar te
kiezen.
Drenthe is trots op haar (top)sporters
en het Sportgala is dé gelegenheid
om deze sporters in het zonnetje te
zetten. Daarnaast is de breedtesport
belangrijk in Drenthe en spelen de
sportverenigingen een belangrijke
maatschappelijke rol in de gemeenschap.
Het is in veel gevallen het kloppend hart
van sport en bewegen, maar vooral ook
van het sociale leven van de inwoners.
Beide hebben de afgelopen twee jaar
een enorm moeilijke tijd beleefd. Het
werd niet gemakkelijker om te blijven
sporten en bewegen op recreatief
niveau en ook topsport evenementen
hadden te maken met beperkende
maatregelen. Toch hebben we in 2021

mooie sportmomenten gekend. Drentse
topsporters hebben mooie prestaties
neergezet. En Drentse verenigingen
hebben hun veerkracht laten zien. Voor
ons, als organisatie van het Sportgala
Drenthe, reden om in maart het
Sportgala Drenthe te organiseren.
Procedure en voorwaarden
Iedere gemeente levert haar
genomineerde sporters in de
categorieën Sportman, Sportvrouw,
Sporttalent en Sportploeg. Vervolgens
kiest het Drentse publiek en een speciaal
samengestelde jury de uiteindelijke
top 3 waaruit een winnaar komt. Pas
tijdens het Sportgala Drenthe in het

ATLAS Theater wordt de top 3 en de
uiteindelijke winnaar(s) bekend gemaakt.
Begin maart zullen de genomineerden
gepresenteerd worden op de website
www.sportgaladrenthe.nl. De
stembussen zijn vervolgens drie dagen
geopend om het Drentse publiek de
kans te geven hun favoriet te kiezen.
Tijdens het Sportgala Drenthe zal naast
de verkiezing van onze topsporters
ook aandacht zijn de breedtesport. We
nemen het publiek mee in de wereld van
‘Een Leven Lang Bewegen’ in Drenthe
en laten zien hoe veerkrachtig we de
toekomst in gaan.
Het Sportgala wordt georganiseerd
door SportDrenthe en wordt mede
mogelijk gemaakt door Provincie
Drenthe, mediapartner RTV Drenthe
en de gemeenten Borger-Odoorn, Aa
en Hunze, Emmen, Hoogeveen. Assen,
Noordenveld, De Wolden, Westerveld,
Meppel, Midden-Drenthe, Coevorden
en Tynaarlo.

Lentekriebels bij Hunebedcity in Borger
Het Oranjefonds organiseert op 11 en 12 maart 2022 weer
NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Hunebedcity in Borger heeft zich aangemeld met een
leuke activiteit: zorgen dat het pand er in de lente fris en
aantrekkelijk uitziet.
Rondom het pand van Hunebedcity,
naast de kerk in Borger, moet er nodig
een voorjaarsschoonmaak worden
gedaan. Het lukt de cliënten van
Hunebedcity maar niet om dit goed
onder controle te houden.
Veelal hebben de cliënten naast
een verstandelijke beperking ook
fysieke beperkingen. Daarom worden
er vrijwilligers gezocht die op
zaterdagmiddag 12 maart een paar
uurtjes willen helpen. Wie wil er gezellig
meehelpen?

Na afloop trakteren
de cliënten alle
vrijwilligers op een
gezellige huisgemaakte
high tea. Vrijwilligers
kunnen zich
aanmelden via de
website van NLdoet,
www.nldoet/activiteit/
lentekriebels-1
Voor meer informatie kan je contact
opnemen met Wilma Hoedeman,

06 – 22 40 69 11 of stuur een email naar
info@hunebedcity.nl
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Melkweg in Klijndijk: 30 km per uur
onvermijdelijk
In het nog niet zo lang geleden
vastgestelde Gemeentelijk Verkeersen Vervoersplan heeft de Melkweg
in Klijndijk de status GOW
(gebiedsontsluitingsweg) gekregen. Wat betekent dat? Een gebieds-ontsluitingsweg
is bedoeld om landelijk gebied te ontsluiten. So far so good, dat is precies wat de
Melkweg doet. De toegestane snelheid op dat soort ontsluitingswegen is binnen de
bebouwde kom 50 of 70 km per uur. Maar dan moeten er geen uitritten van erven op
uitkomen. En dat is precies wat binnen de bebouwde kom bij de Melkweg gebeurt.
En daar valt simpelweg niets aan te doen: afbreken van de huizen met hun uitritten of
levenslang binnenblijven voor de inwoners soms?
Tegen de achtergrond van deze situatie was,
is en blijft GroenLinks voorstander van een
maximum snelheid van 30 km per uur op de
Melkweg binnen de gehele bebouwde kom.
En dan hebben we nog de oversteek bij de
Visserstraat en de rotonde.

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

In de afgelopen raad van 16 februari ging het
weer over de Melkweg. Over de veiligheid.
Over de maximum snelheid. En over de
kruising en oversteekplaats bij de Visserstraat
en niet te vergeten de situatie nabij de

rotonde. Evenals Leefbaar, CU en D66
vroeg GroenLinks wethouder Houwing van
verkeer in overleg te gaan met omwonenden
en de verkeerscommissie. Om samen eens te
kijken of niet al te dure simpele aanpassingen
soelaas zouden kunnen bieden. Maar de
wethouder wilde niet zonder motie in
beweging komen. Een motie met een budget
erbij voor haar speelruimte. OK, als het zo
moet! Die gezamenlijke motie komt er. Het
raadswerk in onze gemeente wordt door
dit type opstelling van het college steeds
formalistischer en bureaucratischer. Wij van
GroenLinks zijn meer van de praktische
oplossingen.
Pieter de Groot 06 13 75 07 04
Metze Geertsma 06 51 51 41 86
Peter Zoeteman 06 52 09 14 99

'Kom erbij’
bijeenkomst in Exloo:
op weg naar de lente!'

Op donderdagmiddag 10 maart van 14.00
tot 16.00 uur vindt er weer een ‘Kom erbij’
bijeenkomst plaats in het dorpshuis in Exloo.
Muziek, verhalen, uw verhaal en verhalen
van anderen. Daar gaat het om tijdens deze
bijeenkomsten. Helene Westerik begeleidt deze
bijeenkomst. De vorige bijeenkomst eind 2021
was een succes. Daar waren 10 mensen uit Exloo
bij aanwezig. Er is plek voor nog een aantal extra
mensen. Bijvoorbeeld uw buurman of buurvrouw.
De bijeenkomsten zijn een initiatief van Helene
Westerik en Verzorgd Wonen in Exloo. U hoeft
zich niet op te geven voor deze bijeenkomst. De
bijeenkomst is gratis. Het adres van het dorpshuis in
Exloo is Hoofdstraat 58a. In het dorpshuis worden
de coronamaatregelen in acht genomen.

Uitslag Klaverjassen
in Valthe
Per twee weken is er op woensdag in een
gezellige ambiance klaverjassen in Ons
Dorpshuis te Valthe. Een ieder is welkom.
We respecteren de Coronavoorschriften en we
zitten in een ruim opgezette zaal aan extra
grote tafels.
Inleg is slechts 3,00 euro en er zijn mooie
vleesprijzen te winnen.
Uitslag woensdag 16 februari:
1e prijs Jan Nijhof 		
2e prijs Ronnie Middeljans
3e prijs Jaap van Aarts
4e prijs Wim Heller

5563
5455
5443
5125

Poedel Rolf Kraster

3576

Volgende kaartavond: woensdag 2 maart, aanvang
19.30 uur.
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Help jongeren op school aan
menstruatieproducten en
verzorgingsartikelen
Op het Drenthe College in Emmen
hangt op de meisjestoiletten sinds kort
een kastje met menstruatie artikelen.
Deze artikelen kunnen anoniem gepakt
worden. Dit is een goed middel in de
strijd tegen menstruatie-armoede. Uit
onderzoek blijkt namelijk dat één op
de tien vrouwen en meisjes zich geen
menstruatieproducten kan veroorloven.
Dit lijdt tot schrijnende situaties. Maar
doordat er een taboe op lijkt te liggen is
er nog te weinig aandacht voor. Lilianne
Ploumen, partijleider van de PvdA,
pleit voor wetgeving om tampons en
maandverband gratis te maken voor deze
doelgroep. Het kabinet liet toen weten
niets te zien in het gratis aanbieden
van menstruatieproducten. Heel veel
gemeentes pakken het wel op, maar de
gemeente Borger-Odoorn blijft achter.
Ik zie in mijn werk in de jeugdzorg elke
dag de schade die de coronacrisis bij
jongeren heeft veroorzaakt. Het gemiste
sociaal contact, het gemiste onderwijs en de
bijkomende stress. Daarom is het juist nu
belangrijk te investeren in het welzijn van
onze jongeren. Teveel jongeren doen nu niet
mee met gym of andere sociale activiteiten,
omdat hun ouders geen deodorant, gel
of andere verzorgingsartikelen kunnen
veroorloven. Dat is schrijnend en niet te
accepteren in onze gemeente.

Dinsdag 22 februari 2022

Jongste CDA-kandidaten Borger-Odoorn in
gesprek met combicoaches Gerard Jan en Petra

Combicoaches en CDA lopen warm voor
IJslands preventiemodel
Al 10 jaar zijn de combicoaches actief
in Borger-Odoorn. De groene shirtjes
van de coaches zijn herkenbaar en voor
menig basisschoolleerling een begrip.
Combicoach Gerard Jan is trots op het
werk van hem en zijn 4 collega’s. BorgerOdoorn loopt hier toch wel mee voorop.
Wij zien alle basisschoolleerlingen
tijdens de gymles die we verzorgen voor
de basisscholen. Dat geeft ons inzicht
en mogelijkheden om kinderen die dat
nodig hebben maatwerktrajecten aan te
bieden zoals Cool2Bfit. Ons doel is zo
jong mogelijk beginnen met een gezonde
leefstijl. En dat werpt zeker zijn vruchten
af. In onze gemeente is in tegenstelling
tot andere gemeenten het overgewicht
onder jongeren gedaald.

dat iemand anders het ziet of merkt. Want
elk kind moet mee kunnen doen op school.
Kinderen mogen niet de dupe worden van
de portemonnee van hun ouders. Alleen
wanneer kinderen zich fijn en veilig voelen
kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. En dat
is heel belangrijk. Juist nu.

Mijn naam is Yannick Olij. Ik ben 23 jaar en
werk in de jeugdzorg. Ook ben ik namens
de PvdA Borger-Odoorn kandidaat bij de
aankomende gemeenteraadsverkiezingen.
Ik maak me zorgen om het welzijn van de
Er moet dan ook snel een kastje met
kinderen en jongeren. Er zijn veel signalen
menstruatieproducten en verzorgingsartikelen dat de coronacrisis erg veel invloed heeft
komen in onze gemeente. Op onze
gehad op hoe jongeren in hun vel zitten. Hier
middelbare school, maar ook op andere
wil ik werk van maken.
plekken, zoals de bibliotheek of dorpshuizen.
Zodat ook de kinderen die thuis niet aan
Yannick Olij, kandidaat-raadslid nummer 2
zulke producten kunnen komen, dat op
PvdA Borger-Odoorn
school wel kunnen. Laagdrempelig, zonder

Ontmoeten en bewegen gaan hand in
hand
We doen meer vertelt combicoach Petra
die opgesteld staat voor de ouderen.
‘We organiseren fittesten en cursussen
valpreventie voor senioren. Hier is veel animo
voor. Bewegen is belangrijk, maar elkaar
ontmoeten ook. Bij de vele beweeggroepen
voor ouderen die er zijn in onze gemeente
komt dit samen. Na zo’n cursus willen we
graag dat de ouderen doorstromen naar
een vereniging bijvoorbeeld stoelgym of
iets dergelijks. Maar het aanbod hiervoor is
beperkt. We zoeken echt naar mensen die dit
zouden willen gaan geven.’

heel graag zogenaamde skillgardens zien
in onze gemeente. Een ontmoetingsplek
die uitdaagt om in beweging te komen.
Buitensport is steeds populairder en daar
moeten we de leefomgeving op aanpassen.
Dat sluit ook aan bij de wens van jongste
CDA kandidaten Tamara en Janna. Zij lopen
warm voor het IJslandse preventie model
waar onder meer de leefomgeving een
laagdrempelig aanbod creëert voor sport- en
cultuur voor jongeren. Tamara: ‘In IJsland is
het middelengebruik (alcohol, tabak en drugs)
enorm gedaald, omdat binnen de community
gezorgd wordt voor activiteiten die het
welbevinden van jongeren stimuleert’.

Warm pleidooi voor Skillgardens
Op de vraag wat er in Borger-Odoorn
ontbreekt veren de coaches op. Ze zouden

Neem eens een kijkje op de site:
www.actiefborgerodoorn.nl
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Nieuws van het dorpshuis in
2e Exloërmond

Ingezonden brief

Na de coronamaatregelen mag er weer meer in het dorpshuis. De meeste vaste
activiteiten zijn weer van start gegaan. Ook het aantal overleggen in het dorpshuis
neemt weer toe. Het is goed om te zien dat de samenleving en het dorp weer op gang
komen.

Vorig jaar zijn de windmolens in de Drentse Monden en Oostermoer in gebruik
genomen. Op de dagen dat de wind uit het westen waait horen wij het geluid van deze
windmolens. De afgelopen periode zaten wij natuurlijk allemaal veel binnen, grotendeels
vanwege het weer.

Het “Samen Eten” start weer op woensdag
9 maart om 17.30 uur. De kosten zijn € 7,50
exclusief de drankjes. Daarvoor krijgt u een
3 gangen menu voorgeschoteld. Opgeven is
noodzakelijk voor de inkoop van de verse
producten, dat kan telefonisch 0599 – 20 26
09 of via dorpshuis2emond@outlook.com
Het binnen zitten heeft lang geduurd, het kan

Nu de dagen echter weer langer worden en we weer richting de zomer gaan, vraag ik me
wel af hoe groot de impact van het geluid en slagschaduw gaat worden in deze periode.
In de zomerperiode zijn we natuurlijk veel meer buiten en staan de ramen en deuren ook
meer open.

weer en donderdagmorgen is er gelegenheid
om in het dorpshuis een kopje koffie te
drinken en dorpsgenoten te ontmoeten. Om
het einde van de meeste coronamaatregelen
een beetje te vieren is er deze keer
appelgebak bij de koffie. De bewoners van
het Thomashuis gaan de taarten voor ons
bakken. We hopen u daar te ontmoeten.

Vergadertijgers in Borger-Odoorn
Twee oordeelsvormende raadsvergaderingen in één week, het moet toch niet gekker
worden. Nou, het gaat gekker worden want 2 en 3 maart gaat de gemeenteraad van
Borger-Odoorn ook nog eens besluitvormend vergaderen. Deels komt dit omdat een
deel van de raadsleden moeite heeft met het kort en bondig hun verhaal vertellen,
deels komt dit omdat het college voor de verkiezingen nog graag een aantal dossiers
wil afronden.
Door: Ineke Arends
Verkeershinder Klijndijk
Woensdag stond de vergadering vooral in het
teken van wonen en verkeer. Deze punten
zijn allemaal bespreekstukken geworden
dus die komen in maart terug. Behalve een
ingekomen stuk over de verkeersproblemen
in Klijndijk, dit komt niet terug. Hierover
werd ingesproken en een groot aantal
partijen vroegen wethouder Houwing (VVD)
nogmaals met het dorp te gaan praten. Dit
wil de wethouder wel maar zij legde de bal
wel terug in de raad. Als zij moet gaan praten
moet ze ook wat te bieden hebben. Er is al
4 ton gestoken in verbeteringen in Klijndijk
en als de raad nu denkt dat er met minimale
middelen verbeteringen kunnen worden
aangebracht dan geven ze haar maar een
opdracht. Ze wil niet gaan praten met lege
handen. CDA, VVD en GB vinden het nu
eerst wel genoeg geweest. Zij willen eerst
alle werkzaamheden aan de N34 en rondweg
Emmen afwachten. Als er nu nog meer geld
naar Klijndijk moet gaat dit ten koste van
andere dorpen en dit willen zij niet.

dit netwerk konden ze achterhalen waar dit
vandaan kwam. Dat was in dit geval overigens
geen windmolen. Ook heeft de gemeente
een klachtentelefoon en de wethouder riep
iedereen op om die te gebruiken. Hij belooft
niet dat de gemeente direct veel kan doen
maar ze registreren wel alle klachten, brengen
deze in kaart en vormen hier een dossier van.
Dit helpt hem weer in zijn contacten met de
exploitanten en het Rijk.

Wethouder Trip
Leukere onderwerpen waren de nota’s van
wethouder Trip. Zo rond hij zijn periode af
met de bibliotheeknota 2022-2025 waaruit
blijkt dat de bibliotheken ondertussen
veel meer zijn dan plaatsen waar boeken
worden gelezen en geleend. Het zijn ware
ontmoetingscentra met veel aandacht voor
educatie en digitalisering. Zo kan iedereen
binnenstappen om hulp te krijgen voor
digitaal contact met de overheid. Er zijn ook
wat zorgen. Zo blijkt Valthermond achter
te lopen in het gebruik van de bibliotheek.
Een oorzaak is daarvoor niet bekend. In
Borger groeien de scholen zo hard dat de
Windpark
bibliotheek in de verdrukking dreigt te komen
Donderdag was de dag voor wethouder Trip in het MFA gebouw. Trip onderzoekt of er
(D66). Maar ook deze vergadering begon met een andere vestigingsplaats mogelijk is in het
een ingekomen stuk. Dit was een lastig en
dorp. Hij heeft zijn oog al laten vallen op de
technisch verhaal over het windmolenpark.
Willibrordkerk maar kon hier geen nadere
Er is een uitspraak geweest van de Raad
toelichting op geven.
van State over de normen waaraan
windmolenparken moeten voldoen wat er op Ouderenadviseur
neer komt dat er nu geen normen meer zijn.
Ook was wethouder Trip blij met het
GB, LBO en D66 willen dat de gemeente
bereikte akkoord tussen Andes en OSO
nu de regie neemt en normen opstelt maar
(ouderenorganisatie) over de inzet van een
wethouder Buijtelaar (GB) ziet dit niet zitten. ouderenadviseur. In 2019 diende het CDA
Wat hij wel wil is handhaven op de afgegeven hierover al een motie in die raadsbreed werd
vergunning en dit is al lastig zat. Zo heeft hij aangenomen. De uitvoering die het college
te maken met een jaargemiddelde. Maar als 1 daarna voorstelde was niet wat het CDA
molen herrie maakt kan het jaargemiddelde
en de rest van de raad hiervan verwachtten
van het hele windpark best binnen de norm
en daarom moest het hele proces opnieuw.
vallen. Hij is dan ook wekelijks met het Rijk
Nu heeft hij een voorstel van Andes en
in gesprek om dit soort zaken in de nieuw
OSO overgenomen en hier kan de raad wel
op te stellen normen beter af te spreken.
achter staan. Dit komt als hamerstuk op de
Ook heeft Borger-Odoorn samen met Aa
volgende agenda. Voor zijn laatste dossier,
en Hunze al 2 jaar lang een meetnetwerk
de visie op onderwijshuisvesting, moet hij
waar ze geluid mee meten. Dit systeem
begin maart nog wel aan de bak. Dit komt als
werkt. Zo noemde hij een voorbeeld van
bespreekstuk terug wat meestal betekent dat
klachten over laagfrequent geluid en met
er een motie over zal worden ingediend.

Subsidie beschikbaar voor afkoppelen
riool in Aa en Hunze

Het is algemeen bekend dat draaiende windmolens ’s nachts meer geluid produceren
dan overdag. Ondanks de belofte dat de stand van de bladen wordt veranderd wanneer
de geluidsgrens wordt overschreden vraag ik me wel af hoeveel (over)last we kunnen
verwachten tijdens de zwoele zomeravonden.
Zelf heb ik het gevoel dat er op basis van de afgelopen maanden al voorzichtige
conclusies worden getrokken dat het allemaal nog wel zou meevallen. Ik denk dat we
dit nog niet zo stellig kunnen beweren, zeker niet wanneer we, zoals in de afgelopen
maanden, veelal binnenshuis hebben geleefd met dichte deuren en ramen.
Pas na de zomer kunnen we hier echt over oordelen en laten we hopen dat het windpark
De Drentse Monden en Oostermoer inderdaad rekening houdt met de omwonenden,
zoals ze telkens beloven.
Met vriendelijke groet,
Harm Mooibroek, Gasselternijveenschemond

Het historisch tijdschrift voor de regio Borger

De Zwerfsteen 1/2022 is uit
Hieronder uit elk artikel een
fragment:
De tijd van mijn voorouders in
Drouwenermond en Borger.
(K. Ruessink)
Ik herinner mij nog heel goed
als vader zijn spullen oppoetste
zoals de knopen van zijn jas en
het wapen op zijn pet dat moest
er goed uitzien, ik nog wel niet
bang was, maar o wee als hij de
kogels uit zijn revolver legde, dan
was ik verdwenen, zo bang dat het een schot
zou lossen, dan ging ik naar een buurvrouw
die al 80 jaar was, die kookte boven op de
aardappels een peer of appel lekker gaar met
schil en al, dat vond ik lekker. Alleen wanneer
ze mij een beschuit met bruine suiker gaf
nam ik die mee naar mijn moeder want die
kon ik er niet doorkrijgen want daar zat
geitenboter op en dat was zo’n sterke smaak.
Mijn verblijf in Borger. (G. Bekkers- Van
Erkelens)
Tijdens het schrijven van de kerstkaarten
was ik in mijn agenda aan het zoeken naar
adressen. Tot mijn verbazing vond ik een
briefje in een vakje met het adres van de
Stichting Harm Tiesing en ik kan me niet
herinneren hoe ik daar aan gekomen ben. Ik
ben meteen gaan bellen. Waarom? Omdat
ik in 1941 door een vakantieuitzending in
Borger terecht ben gekomen. Ik kwam als
logee bij de familie Bazuin. Ze woonde toen
in de buurt bij dokter Duursma. Het was een
heel fijne tijd. In de bladen uit mijn poëziealbum kan u aan de datum zien wanneer
ik in Borger ben geweest. Ik heb het altijd
naar mijn zin gehad. Met vriendjes over de
hunebedden springen en een gezellig uitje
naar het Hemelriek, lekker zwemmen.

Wilt u de afvoer van het hemelwater afkoppelen van de riolering? De gemeente Aa
en Hunze heeft daarvoor een subsidieregeling beschikbaar gesteld. Regen is schoon
water. Het is jammer als dit water via de regenpijp of kolken in de riolering verdwijnt.
De gemeente Aa en Hunze geeft daarom een subsidie als u de afvoer van hemelwater
van het dak of terreinverharding wilt afkoppelen van de riolering.

Oud Nieuws, 100 jaar geleden in onze
gemeente. (B. Liewes)
Borger, 25-03-1922
In eene gisteravond hier gehouden
vergadering van ingezetenen van Borger,
Buinen, Drouwen, Westdorp en Ees is met
algemeene stemmen tot niet-invoering van
den zomertijd besloten.

In het Gemeentelijk Rioleringsplan is
vastgelegd hoe de gemeente Aa en Hunze
omgaat met haar water en rioolsysteem.
Naast het reguliere beheer en onderhoud ligt
de nadruk op de klimaatverandering en het
actiever betrekken van de bewoners hierin.
De subsidieregeling is hier een belangrijk

Borger, 28-03-1922
In deze gemeente is de werkgelegenheid
in de laatste weken zeer toe- en de
werkloosheid afgenomen. De aanleg van
het net voor electrisch licht geeft te Borger,
Buinen, Ees en nu ook al te Drouwen,
velen werk; de straatwegverbinding van

onderdeel van. Inwoners kunnen een bedrag
van € 400,- aanvragen voor het loskoppelen
van het regenwater van het gemengde
rioolstelsel. Meer informatie over de subsidie
en de voorwaarden vindt u op
www.aaenhunze.nl/afkoppelenregenwater

Drouwen met den bestaanden
kunstweg op den Voordijk
eischt vele werkzaamheden en
in het veengedeelte beginnen
sommige landbouwers werk te
verschaffen. De gemeentelijke
werkverschaffing, het omspitten
van heideveld op zóó verren
afstand, bevalt vele arbeiders niet
en zij zoeken gaarne ander werk,
als 't maar te vinden is.
De favoriete schoolmeester van Harm
Tiesing
“Te Borger overleed op den 4 Febr. 1922
op 77-jarigen leeftijd de heer A. Lubberink,
oud-onderwijzer te Drouwen, aan wiens
nagedachtenis enige woorden hier op hun
plaats mogen worden geacht. Het zal op de 1
November 1922 zestig jaar geleden zijn dat de
heer Lubberink en Drouwen voor het eerst
met elkander in kennis werden gesteld. De
jonge onderwijzer kwam toen van Smilde, een
plaats die in deze streken van Drenthe alleen
bij name bekend was. Er zou een uitvoerig
artikel over geschreven kunnen worden
hoe de 18-jarige onderwijzer de school te
Drouwen toen bevond. Als leerling zijn we er
zelf bij geweest en stelden ons in de maand
November, op ruim 9-jarigen leeftijd, onder
de leiding van dezen jeugdigen leider”, aldus
Harm Tiesing
Hoe ik de oorlog ben doorgekomen.
(F. Lentz)
Steeds meer mensen werden weggevoerd
naar Duitsland om in de oorlogsindustrie
te werken. Ook ik moest in 1943 verplicht
naar Duitsland. Door de huisarts werd
ik afgekeurd. Hij wilde mij helpen. Het
mocht echter niet baten. Ik moest wel
naar Duitsland en de huisarts mocht geen
keuringen meer doen.
Ik werd ook opgeroepen om op 18 juni 1943
me te melden om naar Hamburg te gaan.
Daar voelde ik niet veel voor. Daar moest iets
op gevonden worden. Om dit te ontlopen
was de enige mogelijkheid om onder te
duiken.
Wilt U de Zwerfsteen ook ontvangen en
donateur worden van de Stichting Harm
Tiesing? A.G.Liewes, Waardeel 43, 9531 EB
Borger of 0599 235511 of b.liewes@home.
nl. Bovendien is dit nummer te koop bij
Bruna te Borger.
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Bert Wekema, eigenaar van Borger Totaal Installatie Techniek

BTIT, nieuw allround installatiebedrijf
in Borger
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 u voor. Als 9e is
aan de beurt Arnold van der Holst uit Exloo,
onze nummer 2. Arnold is zo’n twee jaar
geleden in Exloo komen wonen.
In deze relatief korte tijd heeft Arnold zich
ten volle ingezet om goed ingeburgerd te
raken in het dorp Exloo en onze gemeente.
Zo is hij betrokken bij de dorpsraad binnen
de honingraat Wetenschap, Cultuur, Kunst
& Muziek, algemeen bestuurslid bij de
Ondernemersvereniging Exloo en sinds
1 januari jl. penningmeester van Stichting
Klassiek in ’t Veen. Vanuit zijn rol binnen
de dorpsraad heeft hij vorig jaar een reeks
concerten georganiseerd in het kader van
het D’Exels festival in Exloo. Arnold is al
lange tijd actief lid voor D66. In zijn vorige
woongemeente (Westerkwartier) was hij
onder andere afdelingsbestuurder en fractie
assistent. Verder was hij tot zijn komst naar
Exloo secretaris van D66 regio Groningen.

BTIT, nieuw allround installatiebedrijf in Borger met groeiambitie (Foto: Jan Johan ten Have)

iedereen vrij, maar niemand vallen” toe te
passen. D66 is een progressieve partij die de
wil heeft om dingen te veranderen en dat ook
doet. Daar voel ik mij sterk mee verbonden
en dat is ook de reden om mij kandidaat te
stellen.

door Jan Johan ten Have
BORGER - Borger is sinds kort een nieuw installatiebedrijf rijker. Sinds 1 januari
is Borger Totaal Installatie Techniek (BTIT) gevestigd op bedrijventerrein Aan de
Strengen. Het bedrijf is een totaalinstallateur die klanten alle zorgen uit handen
neemt als het gaat om nieuwbouw, renovatie, service en onderhoud. Eigenaar
van het bedrijf is de 53-jarige Bert Wekema, die al meer dan dertig jaar in de
installatietechniek werkzaam is. Hij beschikt over een grote dosis ervaring en kennis
van alle technieken op het gebied van gas, elektra en water.

BTIT is als allround installatiebedrijf
is de basis voor BTIT.” Die visie bestaat
gespecialiseerd in de nieuwste duurzame
in de eerste plaats uit advisering, zowel bij
technieken. Van warmtepompen tot
nieuwbouw als renovatie en zelfs restauratie:
koeltechniek en van zonnepanelen tot
welke technieken zijn het best in te passen
hybride-oplossingen. “Wij zijn altijd op de
in bestaande situaties, zonder dat duurzame
Wat vind je de belangrijkste bijdrage van hoogte van alle actuele ontwikkelingen”,
ingrepen ten koste gaan van de authentieke
D66 in de huidige bestuursperiode?
vertelt Bert. “Daarom schuiven wij bij
uitstraling van het bouwwerk. Verder is
De belangrijkste bijdrages van de huidige
nieuwbouw graag in een vroegtijdig stadium
BTIT servicegericht: “Dat betekent goed
Ik ben opgegroeid in Wassenaar met uitzicht bestuursperiode is de voorgenomen
aan bij de aannemer en ontwerper of
werk leveren voor een eerlijke prijs, luisteren
op de duinen. Hier is denk ik mijn voorliefde nieuwbouw van het Esdal college Borger en
architect. Dan kunnen wij onze technische
naar de wensen van de opdrachtgever en
de renovatie van het Harm Kuipersportpark
voor de natuur ontstaan. Samen met mijn
knowhow op het gebied van duurzaamheid
afspraken nakomen.” Ook nazorg vindt
in Odoorn. Goed en bereikbaar onderwijs
vrouw Imca woon ik met veel plezier
inbrengen en kan het bouwteam voor elk
Wekema belangrijk: “Wij kunnen de mooiste
is essentieel voor onze jeugd. Hier heeft
in Exloo, we hebben bewust voor deze
project de beste keuzes maken die passen
technieken installeren, als de klant niet
omgeving gekozen vanwege de mooie natuur. de fractie van D66 de afgelopen periode
bij de omstandigheden in de praktijk. Want
begrijpt hoe het werkt, zal het niet naar
maximale inzet op gepleegd; met resultaat.
bouwkundig ontwerpers of architecten
behoren functioneren. Daarom zijn wij altijd
Volgend jaar gaat ‘de schop’ de grond in.
Beroepshalve ben ik managementadviseur
kunnen bijvoorbeeld heel gemakkelijk een
bereid om nog een keer langs te komen voor
Verder is er aandacht gevraagd voor aanpak
bij de Dienst Uitvoering Onderwijs in
warmtepomp in het ontwerp meenemen. Veel uitleg, als mensen vragen hebben over het
Groningen. Met de vele deskundige collega’s armoede en laaggeletterdheid bestrijding door beter is het echter om naar de warmtevraag
functioneren van hun installatie.”
D66 en heeft de fractie bijgedragen aan een
van deze afdeling organiseren we examens
en de omstandigheden ter plaatse te kijken
en toetsen in Nederland (o.a. staatsexamens). gezond economisch en financieel beleid in
en aan de hand daarvan te bepalen wat de
Medewerkers gezocht
onze gemeente.
Mijn rol hierin is voornamelijk gericht op
investering met het beste rendement is. En
BTIT beleefde een voortvarende start. Vrijwel
planning en control van de afdeling.
dan kan het zo maar voorkomen dat wij geen vanaf het begin is de opdrachtenportefeuille
Wat zou je graag willen bereiken in de
warmtepomp, maar bijvoorbeeld een hybride goed gevuld. “Op dit moment werken we met
gemeentepolitiek de komende 4 jaren?
Wat zijn in je persoonlijke drijfveren in
oplossing adviseren.”
twee man. Mijn ambitie is om binnen een jaar
Komende raadsperiode wil ik me graag met
het (dagelijks) leven?
werk te bieden voor zes tot acht mensen”,
John (Goeree) en natuurlijk ook de andere
Een belangrijke persoonlijke drijfveer is dat
Kundig en ervaren
zegt de nieuwe ondernemer. Er is nu al
ik me graag inzet voor mijn omgeving. Ik ben leden van onze lijst inzetten voor een goed
Bert Wekema deed zijn kennis en ervaring
ruimte voor nieuwe medewerkers. Wekema
geen klager, ga niet zitten reageren op allerlei hoorbaar D66-geluid in deze gemeente. Er is op het gebied van installatietechniek op
vertelt dat hij vakmensen in installatietechniek
door Albert en Martin en de huidige fractie
sociale media. Ik steek veel liever de handen
in uiteenlopende functies. Hij werkte aan
zoekt die goed met mensen kunnen omgaan:
uit de mouwen om zelf iets aan een probleem al veel bereikt, ik denk met name aan de
ketelhuizen, in de koeltechniek als monteur
“We zoeken vakmensen die met ons mee
nieuwbouw van het Esdal.
te doen en iets te veranderen. Het glas is bij
van koelcellen en airco’s, als service- en
willen groeien. Onze mensen krijgen veel
mij altijd half vol, ik denk in kansen.
onderhoudsmonteur, werkvoorbereider
vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.
Er staan de komende jaren flinke dossiers op en calculator, bedrijfsleider bij een
De arbeidsvoorwaarden zijn goed en ze
de agenda van deze gemeente, denk aan de
Ik stipte al even de natuur aan. Inzet voor
projectontwikkelaar en de laatste jaren als
krijgen nieuwe bedrijfsbussen met tiptop
komst van omgevingswet - ondanks deze wet projectleider voor een groot installatiebedrijf. gereedschappen om mee te werken.
behoud en ontwikkeling van biodiversiteit
vind ik belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat wederom is uitgesteld - waarin participatie
“Op basis van de kennis en ervaring in al
Belangstellenden kunnen hun interesse
goed gestalte moet gaan krijgen, en ook de
de natuur ons ook oplossingen kan bieden
deze functies heb ik mijn eigen visie op
kenbaar maken via bert@btit.nl.
energietransitie, waarvoor eigenlijk hetzelfde installatietechniek ontwikkeld. Deze visie
voor onze problemen. Een heel simpel
voorbeeld is misschien dat een boswandeling geldt, met name dat ook iedereen mee kan
doen.
of -fietstocht een deel van onze (corona-)
stress weg kan nemen. De natuur kent allerlei
Wat wil je verder nog kwijt?
mechanismes om ‘te recyclen’. Een mooie
De verharding van het landelijke politieke
ontwikkeling is bijvoorbeeld dat er een
debat vind ik erg zorgelijk. Luisteren naar
bacterie is ontdekt die een rol kan spelen bij
elkaars argumenten en daar open voor staan
de afbraak van PFAS.
Ook in het afgelopen jaar is de bijdrage van al onze vrijwilligers, sponsoren,
vind ik een kernwaarde voor de politiek in
instanties, donateurs en actievoerders enorm geweest. Of het nu ging om een donatie
onze mooie gemeente.
Wat is je mooiste plek in de gemeente
in de vorm van geld, voedsel, kerstpakketten etc. Alles was zeer welkom. Voedselbank
Borger-Odoorn?
Zuid-Oost-Drenthe bedankt iedereen voor de inzet en bijdrage. Zonder jullie hulp
Mocht jij ook je bijdrage willen leveren aan
Met de hardloopgroep Run4Fun uit Exloo
kunnen we ons werk niet doen Voor de Voedselbank Zuidoost-Drenthe was 2021 een
de gemeentepolitiek bij D66, maak dat dan
kom ik op veel mooie plekken, en ik ken
goed jaar. Zowel organisatorisch als ook financieel gezien.
kenbaar! Je mag altijd aansluiten, meeluisteren
nog lang niet alle ‘paadjes’. Mooie plekken
en meedoen. Wees welkom.
vind ik het Molenveld en het schapenpark.
In het bijzonder dankzij de goede
Supermarkten en particulieren en zelfs
Poolshoogte is ook heel bijzonder en geeft
ondersteuning van de gemeentes Borgerscholen.
Bent u geïnteresseerd in onze idealen
een mooi uitzicht over het gebied.
Odoorn, Coevorden en Emmen. Heel
Veel particulieren doen regelmatig een
voor Borger-Odoorn kijkt u dan op
veel bedrijven en diaconieën van PKN
financiële bijdrage en brengen houdbaar
www.d66borger-odoorn.nl voor ons
Waarom heb je je (weer) beschikbaar
kerken hebben mooie schenkingen gedaan.
voedsel naar ons centrale magazijn. Ook
verkiezingsprogramma; mail met
gesteld voor de lijst van D66?
Verder zomaar een greep uit de vele
scholen hebben middels spontane acties
martinhoogerkamp@gmail.com of bel
Wat doe je als gemeente en wat laat je aan
donateurs: de Stichting Emmense, Vision
gezorgd voor extra middelen en vooral
met Martin Hoogerkamp, raadslid voor
de inwoners? Deze vraag intrigeert me,
recycling b.v., Waterschap Hunze en AA’s,
niet te vergeten onze vaste leveranciers
D66 0652490487 of neem contact op John
en, in mijn nog korte periode als fractie
Makelaar Stuursma, Technisch. Bureau
enkele supermarkten. Als organisatie van de
Goeree, lijsttrekker van D66 Borger-Odoorn Goeree, Webhelp, Reinders assurantien b.v.
assistent waarbij ik mag deelnemen aan de
Voedselbank Zuidoost-Drenthe zijn wij heel
oriënterende raadsbijeenkomsten, probeer ik via john@johnendiane.nl
Coevorden, Univé, X-interactieves, en Actief erg dankbaar aan iedereen die ons steun biedt
op de verschillende dossiers het credo “laat
vastgoed beleggers. Iets waar de voedselbank om de “arme” medemens” te helpen, zodat
bijzonder dankbaar voor is.
wij samen en met elkaar door kunnen gaan.

Voedselbak Zuid-Oost Drenthe bedankt
iedereen voor hulp
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ATLAS Theater behaalt het Green Key Keurmerk GOUD
Green Key is het wereldwijde keurmerk voor duurzame accommodaties
in de toeristisch-recreatieve sector en congresmarkt. Jaarlijks worden de
organisaties beoordeeld en gekeurd op het gebied van duurzaamheid. Green
Key gecertificeerde accommodaties verminderen aantoonbaar CO2 reductie
en dragen daarmee hun steentje bij aan klimaatdoelstellingen. Het ATLAS
Theater hecht veel waarde aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord
ondernemen en is daarom trots dat ze opnieuw het Green Key Keurmerk
Goud in ontvangst hebben mogen nemen.
‘Om het keurmerk te behalen moeten
bedrijven aan de slag met duurzaamheid
binnen veel verschillende facetten van
hun organisatie. Het ATLAS Theater
stelt alles in het werk om het milieu te
sparen, zonder dat het ten koste gaat
van het comfort en de kwaliteit van
haar gasten. Denk aan zuinig omgaan
met energie en water, milieuvriendelijk
schoonmaken, recyclen, aanbieden
van lokale (biologische) producten en
maatschappelijke betrokkenheid’ aldus

theaterdirecteur Machteld van der Werf.
Een goed voorbeeld is het groene
theaterdak en de kopgevels die begroeid
zijn met kruiden, grassen en andere
planten. Hierdoor wordt het regenwater
geabsorbeerd, wordt CO2 opgenomen,
is het dak warmte- en geluidsisolerend
en zorgt het voor meer biodiversiteit.
Daarnaast heeft het ATLAS Theater
een nauwe samenwerking met
WILDLANDS, zo wordt het theater
bijvoorbeeld verwarmd met een

restproduct uit de energieopwekking
van het park. Een belangrijk hoofdstuk
binnen Green Key is ‘Maatschappelijke
Betrokkenheid’. Hoe ‘staat’ een
bedrijf in hun buurt of regio? Dit
kan gaan van de betrokkenheid bij
een goede doel of bijvoorbeeld de
relatie met het personeel. Daarom
doet het Theater geregeld onderzoek
naar de medewerkerstevredenheid en
de werkomstandigheden zodat waar
nodig, dingen verbeterd cq. aangepast
kunnen worden. ‘Om het jaar worden
zowel WILDLANDS als het ATLAS
Theater bezocht door de keurmeesters
die checken of alles klopt. We willen
goed voorbereid zijn op een duurzame
toekomst daarom is Green Key voor ons
een mooi ijkmoment om te zien waar
we staan in het verduurzamen van onze
organisatie’, aldus van der Werf.
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Binnenkort mooie
wandeltocht in Gieterveen
Op zondag 6 maart a.s. wordt er een wandeltocht
georganiseerd in Gieterveen. De start is vanuit het
dorpshuis Ous Hoes te Gieterveen.
Verschillende afstanden
en starttijden
De wandelaars voor de 20
en 25 km kunnen starten
vanaf 9.00 uur
De wandelaars voor de 10
en 15 km kunnen starten
vanaf 10.00 uur
De wandelaars voor de 5 km
kunnen starten vanaf 11.00
uur.
De uiterlijke vertrektijd is
13.30 uur en de sluiting is
om 15.30 uur.

Onderweg wordt er koffie,
water en een versnapering
aangeboden.
De kosten zijn 7,50 euro
voor volwassenen en 4,00
euro voor kinderen tot
12 jaar. De routes zijn
bepijld en gaan soms over
onverharde maar wel goed
begaanbare paden.
Het adres van het Dorpshuis
is Bonnerveen 7 in
Gieterveen.
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Kandidaten PvdA Borger-Odoorn: een team Met het Goed Geregeld Boekje wordt het
met Energie, Ervaring en Enthousiasme
een beetje makkelijker
De Partij van de Arbeid komt deze gemeenteraadsverkiezingen met een grote lijst met
maar liefst 42 kandidaten. Deze kandidaten komen uit alle delen van de gemeente.
Lijsttrekker Peter Zwiers is erg blij met al die betrokken PvdA’ers en ziet daarin een
team met energie, ervaring en enthousiasme. Hij stelt de kandidaten graag aan de
inwoners van Borger-Odoorn voor.
Yannick Olij
Yannick is met zijn 23 jaar de jongste op de
lijst. Hij woont in 2e Exloërmond waar hij
samen met zijn moeder een gezinshuis runt.
Yannick is al 5 jaar politiek actief in BorgerOdoorn, waar hij nu commissielid is in de
gemeenteraad. Hij staat op plek 2 van de
kandidatenlijst. Yannick wil zich graag hard
maken voor meer kansen voor jongeren,
zoals starterswoningen.
Ina Poppen-Ensing
Ina woont in Borger, maar is geboren in
Nieuw Buinen. Ina is getrouwd met Dick,
ze hebben 2 kinderen en 3 kleinkinderen.
Velen zullen haar kennen, want ze heeft
vele huwelijken begeleid. Ina is naast
weddingplanner ook ambtenaar burgerzaken
bij verschillende gemeenten. Ina maakt zich
zorgen over de groeiende armoede en wil hier
graag mee aan de slag. Ook een nette groene
omgeving mag op haar aandacht rekenen. Ze
staat op plek 3 op de kandidatenlijst van de
PvdA.
Bas Scholte Aalbes
Bas is inwoner van 2e Exloërmond, nadat
hij lang in Valthermond heeft gewoond. Hij
is 37 jaar en getrouwd met Esmee en vader
van 2 zoons. Bas werkt bij een zorginstelling
voor mensen met een beperking. Hij wil
zorgen dat iedereen mee kan doen en dat
eenzaamheid wordt aangepakt. Tijdens de
coronaperiode organiseerde hij al diverse
acties om eenzaamheid tegen te gaan. Bas
staat op plek 4.
Simone van Dijk
Simone woont in Borger met haar man Rob
en tal van huisdieren. In haar werkzame leven
was ze fysiotherapeut en psycholoog. Ze kent
daardoor de zorgen waar mensen mee leven.
Simone wil zich inzetten voor fijn wonen
waar kinderen vrijuit kunnen leren en spelen
en waar het prettig oud worden is. Simone
staat op plek 5 van de kandidatenlijst.
Berry Kuipers
Berry is geboren en getogen in NieuwBuinen. Hij is 39 jaar en samen met zijn
vrouw Stephanie hebben ze 2 dochters. Berry
werkt bij een zorginstelling. Hij is daarnaast

jeugdleider bij vv Nieuw-Buinen. Berry wil
zich graag inzetten voor voldoende sociale
huurwoningen. Hij maakt zich zorgen over
de huidige wachtlijsten. Berry is te vinden op
plek 6 van de kandidatenlijst.
Albert Kamps
Albert woont in Borger en samen met
zijn vrouw Simone hebben ze 2 dochters.
Hij werkt bij Avitec in Nieuw-Buinen als
opleidingscoördinator. Hij is daarnaast actief
geweest voor diverse voetbalverenigingen
in de onze gemeente. Albert maakt zich
zorgen over de groeiende ongelijkheid. In de
gemeente wil hij dit graag verkleinen.

Het Goed Geregeld Boekje bestellen kan via www.nabestaandenkantoor.nl

Hans Agterberg
Hans in met zijn 70 jaar de nestor van de
kandidaten. Hij woont in Borger en heeft 4
kinderen. Sinds kort is hij ook trotse opa.
Hans loopt al lang mee in de politiek en heeft
diverse functies bekleed. In de gemeente wil
hij zich inzetten voor de verkeersveiligheid
van kinderen en ouderen. Een bruisend
cultureel leven en het mooie landschap wil hij
graag koesteren.

In gesprek gaan over later. We kunnen het niet voor ons uit blijven schuiven. Het
onderwerp 'dood' krijgt in de media steeds meer aandacht, het er over hebben blijkt
nog steeds heel moeilijk voor veel mensen. Terwijl dit zo helpend kan zijn voor
degene die een verlies geleden heeft, of voor iemand die wil praten over zijn eigen
levenseinde. Het NabestaandenKantoor heeft het Goed Geregeld Boekje gemaakt
met als doel om levenseinde gesprekken makkelijker te maken én om belangrijke
informatie en wensen vast te leggen. In het boekje staan tips en wordt uitleg gegeven
over zaken die direct na het overlijden geregeld moeten worden. Voor nabestaanden/
executeur is het boekje een houvast om alle zaken af te wikkelen in de lijn van uw
wensen. Het voorkomt spanningen en maakt het afhandelen van praktische zaken
Henk Zwiep (kandidaat-wethouder)
eenvoudiger.
Henk is inwoner van Bronnegerveen en
een luisterend oor. Nabestaanden krijgen
woonde voorheen in Drouwenerveen. Hij is
Het verlies van een dierbare grijpt enorm
pas rust en ruimte om echt te rouwen als de
al 16 jaar politiek actief in Borger-Odoorn.
in op iemands leven. Op het moment dat
nalatenschap volledig is afgehandeld.
Hij is dan ook de kandidaat-wethouder voor
het nabestaanden veelal aan energie en
de PvdA. Henk heeft samen met Yvonne
scherpte ontbreekt om zaken te regelen
Bel gerust
een zoon en dochter, waarbij ook dochter
kan het NabestaandenKantoor desgewenst
Janneke
Merel op de kandidatenlijst staat. Hij wil de
het afhandelen van de nalatenschap voor
(energie)armoede aanpakken en zorgen dat
u verzorgen. We werken met het speciaal
iedereen hun rekeningen kunnen betalen.
ontwikkelde softwarepakket i-executeur
Henk werkt in het dagelijks leven bij de
waardoor we systematisch en correct een
gemeente Westerkwartier.
nalatenschap volledig kunnen afhandelen.
Dankzij heldere rapportages hebben de
Peter Zwiers (lijsttrekker)
erfgenamen altijd een compleet inzicht. Alle
06-51314380
Peter is geboren en getogen in Borgerbetrokkenen blijven continu op de hoogte
info@nabestaandenkantoor.nl
Odoorn. Deze week wordt hij 40. Hij is
van de voortgang. Daarnaast is er altijd
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getrouwd met Alexandra en samen hebben ze ruimte om uw verhaal te doen. We hebben
9531 PD Borger
een dochter van 3. Peter werkt in het dagelijks
Onderteken de petitie via de website van het VIP Aa en Hunze
leven in het voortgezet onderwijs. Hij heeft
lang in Provinciale Staten van Drenthe
gezeten en daarvoor in de gemeenteraad.
Peter is in de politiek terecht gekomen nadat
hij jarenlang voorzitter was van de jeugdsoos Vrijwilligers in besturen lijden onder onnodige overregulering. Denk aan registratie
in het UBO-register, de WBTR (en het verplicht aanpassen van statuten), de AVG of
in 2e Exloërmond en als jeugdleider in het
vragen van banken vanwege het 'risico' op witwassen of terrorismefinanciering. Veel
voetbal.
van deze wet- en regelgeving is moeilijk, technisch, super onduidelijk én, belangrijker,
eigenlijk helemaal niet van toepassing op met name kleinere vrijwilligersorganisaties.

Stop onnodige regeldruk vrijwilligerswerk

Uitslag bridgeclub DES I Exloo

Na enige versoepelingen is het fysieke bridge bij DES Exloo ook weer begonnen met
een zitting van DES 1. Er werd gespeeld op 17 februari jl.
We spelen elke donderdagavond
in hotel De Oringer Marke
De avond uitslag in de A-lijn
te Odoorn. Wie interesse
1e mw Didi van Aacken & hr Pieter Bokhoven met 60,04%,
heeft om te gaan bridgen, ook
2e de hrn Gezinus de Leeuw & Sjef Heeren met
57,52%,
beginnende bridgers, kunnen
3e het ep Rieky en Tinus Zinger met
55,63%
voor inlichtingen terecht bij
B-lijn
Pieter Bokhoven
1e mw Anneke Super & hr Henk Bosma met
57,57%,
Tel. 0591 – 34 64 54 of
2e ep Annie en Jos Buurman met
49,63%,
bcdes.secr@gmail.com
3e ds Marry Everts & Joukje van Os met
47,63%.

Lekker werken in het landschap?
Natuurwerkgroep 't Ven zoekt vrijwilligers
Wie bij de afslag Exloo van de N34 iets naar het westen gaat komt aan het eind van
een doodlopende weg een vennetje tegen. Je kunt hier de stilte nog horen. Af en toe
vliegt er een groepje vogels over en soms passeert er een wandelaar. In het water leven
kamsalamanders. Op de oever groeit het zeldzame zonnedauw. Sinds kort loopt er een
kudde schapen om de vegetatie kort te houden.
Zo’n stukje natuur heeft wel onderhoud
nodig. Het blijft niet vanzelf zo mooi. 30
jaar geleden heeft de natuurvoedingswinkel
De Ieme in Borger het ven geadopteerd.
Vrijwilligers verwijderen braamstruiken
en zagen jonge boompjes af zodat het
ven zichtbaar blijft vanaf het naastgelegen
wandelpad. Heeft u ook zin om eens op
een mooie zaterdagmorgen met zaag en

snoeischaar in de natuur aan de slag te
gaan, dan bent u meer dan welkom. De
eerstvolgende werkdag is op zaterdag 5
maart vanaf 9.00 uur tot ongeveer 12.30 uur.
Gereedschap is aanwezig. Er wordt gezorgd
voor koffie en thee en de ochtend wordt
afgesloten met een kop soep met brood.
Aanmelden kan bij Ilse Müller, email: ilse.
muller@tele2.nl

Ze hebben er voornamelijk last van. Je bent
er een hoop tijd én geld aan kwijt. En dat
terwijl er toch al zoveel komt kijken bij het
runnen van een vrijwilligersorganisatie.
Ervaar je dat ook zo? Onderteken dan
de petitie Stop onnodige regeldruk voor
vrijwilligers in besturen. En vraag iedereen
in je omgeving - vrijwilligers, bestuursleden,

familie en vrienden - om dat ook te doen,
want dit stopt pas als we ons laten horen!
Het is zo jammer als deze overregulering
ons fantastische vrijwilligerswerk blijft
overspoelen. Voor onszelf, maar nog meer
voor de samenleving. Op de website van het
VIP Aa en Hunze staat onder ‘nieuws’ een
link naar deze petitie.
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