




De openingsavond op 10 juli 2012
Vanuit het hele dorp komen reacties. Reacties met name op de berichtgeving die we dan weer 
plaatsten in deze krant en naar aanleiding van www.oostermoerfeest.nl. 

Het is geweldig om te horen hoe straten en buurten hard werken aan de versiering en de praal-
wagens die mee zullen rijden in de optocht. In mijn straat zijn de taken al verdeeld. Ook hier 
gonst het van bedrijvigheid. Bij de plaatselijke middenstand hoor ik geluiden dat de beste “pra-
ters” van de buurten, naar de winkel gaan en daarmee de mooiste kortingen lospeuteren. Zo zijn 
onze ondernemers toch ook weer bezig met een stukje sponsoring van en feest dat zo belangrijk 
is voor de saamhorigheid  van deze straten en buurten. “Oostermoerfeest verbindt” riepen we al 
diverse keren. 

Ook merken we dat men steeds nieuwsgieriger wordt naar de activiteiten op het feest terrein. 
Vandaag lichten we een deel van de sluier op. Op dinsdagavond zal er de opening van de feest-
week plaatsvinden. We hebben gekozen voor iets dat een mooie invulling aan deze toch wel 
weer speciale avond zal geven.

We organiseren een…..MISS EN MISTER VERKIEZING!!! Meer hierover zul je aantreffen verder op 
in deze krant. We wilden erg graag een Miss verkiezing organiseren omdat de collega’s uit Eext 
hier er lovend over waren. De ondernemers die mee doen aan het realiseren van deze verkie-
zing, vonden eigenlijk dat we de heren niet mochten weigeren. Nu was meedoen in een galajurk 
voor heren geen optie dus is er alsnog besloten om ook een Mister verkiezing te houden. Zoek 
snel naar de oproep elders in deze krant en geef je op. Een vakkundige jury zal zich buigen over 
de deelnemers en hieruit de besten naar voren halen. Naast een waardevol prijzenpakket ben 
je bevoorrecht met een rol bij diverse activiteiten gedurende die week. Je bent immers als Miss 
Oostermoer 2012 wel het visitekaartje, dus je medewerking bij diverse activiteiten is gewenst. 
Op deze avond zal ook het gewone programma draaien en tussen de sprekers en de Miss- en 
Mister verkiezing, door zullen een regionaal bekende act en de “Oostermoer huisband” voor de 
muzikale omlijsting zorgen. We doen ook aan social media en we zijn al te vinden op twitter: 
@oostermoerfeest2012 en facebook: Oostermoer borger 2012. Voeg je toe en klets mee.  

Heb je iets te vertellen over Oostermoer en jullie voorbereidingen? Geef dat dan door via 
info@oostermoerfeest.nl en als het leuk is gaan we het voor je delen.

Gerard Hoving Oostermoerfeest Borger 2012.

 

Erevoorzitter is een hele eer!
 
Het kan u niet zijn ontgaan. Borger maakt zich op 
voor de Oostermoerfeesten 2012. Wat bijna 150 jaar 
geleden begon als landbouwtentoonstelling heeft 
zich ontwikkeld tot een grote regionale manifestatie 
met een enorme variëteit aan activiteiten. Zuidlaren, 
Gasselte, Gieten, Anloo en Borger gaan met elkaar de 
strijd aan in een sportieve vijfkamp. In Borger probeert 
een groot aantal straten de eretitel mooist versierde 
straat te bemachtigen (doe ook mee met uw straat!). 
Er zijn veekeuringen, wandeltochten en feestavonden, 
te veel om op te noemen.

Dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Een enorm groot aantal 
vrijwilligers is maanden bezig met alle voorbereidingen. Op 7 maart bezocht ik hun bestuurs-
vergadering. Onder leiding van een soepel leidende voorzitter Martin Koerts, passeerde een 
groot aantal onderwerpen de revue. Wanneer je zo'n inkijkje in de organisatie krijgt, dan 
besef je pas goed hoeveel werk er te verzetten is!
 
Hoe stem je alles af met de buren van het festivalterrein in Daalkampen? Wat doe je met de 
kinderkermis? Hoe gaat het met de sponsorwerving? Hoe regel je publiciteit? Is er een ver-
gunning nodig voor de verloting? Wat voor ruimte hebben de artiesten nodig? Welke band 
mag het hoofdprogramma verzorgen? Wat wordt het programma van de openingsavond? 
En wie zijn geschikt om bij de Missverkiezing te jureren? Welke route gaat de optocht volgen 
en wat wordt er afgesproken met de muziekkorpsen? Verkeersregelaars moeten worden 
opgeleid. En er is geen zand nodig voor het beachvolleybal, dat scheelt weer wat. De Suffolk 
schapen komen uit heel Nederland. Trekkertrek. Oldtimers. Fietstochten. Een megaindruk-
wekkende lijst van aandachtspunten, al georganiseerde zaken en dingen die nog moeten 
gebeuren.
 
Als burgemeester vind ik het geweldig om te zien hoe al deze vrijwilligers zich inzetten. Maar 
ook super om te zien hoe heel veel straten en buurten samen aan de slag gaan om de straat 
te versieren of een praalwagen te maken. Oostermoer is een feest dat je echt met elkaar 
viert! Oostermoer is een feest voor Borger, maar ook voor alle dorpen er om heen!
 
Ik wens iedereen heel veel succes met alle voorbereidingen! En ik wens iedereen vooral een 
geweldig Oostermoer!

We komen elkaar zeker tegen!
 
Marco Out
Erevoorzitter Oostermoer Borger

Oostermoer verbindt!
De combi coach onderwijs & sport uit de 
gemeente Borger-Odoorn
Omdat ik betrokken mocht zijn bij een gedeelte van het Oostermoerfeest is mij gevraagd wat 
te vertellen over mijzelf, wat ik in de gemeente doe en wat voor connectie ik met Oostermoer 
heb. Mijn naam is Niels Frietema, ben woonachtig in Groningen en ben sinds 1 december 2010 
in dienst bij de gemeente Borger-Odoorn als combi coach onderwijs & sport, in veel gemeen-
tes ook wel bekend als combinatiefunctionaris. Zoals in de titel al zichtbaar is werken wij in 
twee gebieden, zowel onderwijs als sport. Dit doe ik niet alleen, wij zijn sinds januari 2012 met 
zijn vieren. Daniël Kroder, Stefan Kiestra en Esther Kuilman zijn mijn collega’s en wij hebben 
allemaal een kern uit de gemeente als werkgebied. 

Zoals de Oostermoer organisatie graag verbindt doen wij dit ook. Wij verbinden onderwijs & 
sport met elkaar om zo beide partijen nader tot elkaar te brengen en vanuit die gedachte te 
kijken naar wat er allemaal mogelijk is. Vele verschillende handen maken namelijk licht werk, aan 
ons de taak om die handen met elkaar te verbinden. De doelstellingen die de gemeente Borger-
Odoorn ons meegegeven heeft zijn: Bewegingsimpuls aan het onderwijs geven, verzorgen van 
naschools sportaanbod en het versterken van sportverenigingen. Door gymlessen te verzorgen 
op alle basisscholen, elke maand sportfeesten te geven op woensdagmiddag, en veel om de tafel 
te zitten met verenigingen en/of ze te betrekken bij deze gymlessen en sportfeesten zijn we hier 
hard mee bezig. Dit is echter maar een kleine greep uit onze werkzaamheden. We begeleiden 
kinderen met motorische achterstanden, denken mee met bestaande toernooien, zijn actief in 
het “Gezonde Leefstijl” project van de gemeente  en nog veel meer. Een enorm afwisselende 
baan dus, maar bovenal een hele leuke!

Voor het Oostermoerfeest heeft dhr. Koerts mij gevraagd om samen met  heerensoos de Schot-
tellikkers een activiteit te organiseren voor de basisschooljeugd uit Borger, Drouwen, Buinen en 
Ees. Inmiddels staat het programma van de Oostermoerbattle zo goed als vast en belooft het een 
sportieve en gezellige middag te worden. Vijf basisscholen zullen hier tegelijkertijd aanwezig zijn 
op het Oostermoerterrein om hier de strijd met elkaar aan te gaan, maar vooral toch ook om 
samen een leuke middag te beleven, ook hier komt de Oostermoergedachte van het verbinden 
weer terug. 

Bent u benieuwd naar de activiteiten tijdens de Oostermoerbattle dan nodig ik u van harte uit 
om op vrijdag 13 juli tussen 13.00 en 15.00 uur een kijkje te komen nemen op het Oostermoer-
terrein. Voor meer informatie over de combi coaches kunt u altijd contact met mij opnemen via 
nfrietema@sportdrenthe.nl

Werkzaamheden Oostermoer in de 
Hamrik lopen gestaag
Doordat we sinds een aantal jaren aan een nieuwe straat wonen met nieuwe bewoners die niet 
bekend waren met een thema Oostermoer, zijn we medio vorig jaar met een aantal bewoners 
begonnen om wat thema’s te bedenken voor de straatversiering en de bogen. Nadat we een 
aantal thema’s hadden bedacht, hebben we ze op een rijtje gelegd en een aantal ideeën per 
thema samen gevoegd. Waar is makkelijk aan te komen en wat wordt een moeilijke klus. We 
kwamen bij een mooi thema uit, wat we nog nergens gezien hadden in het verleden van het 
Oostermoerfeest. We hebben het thema met onze ideeën voorgelegd aan de bewoners in de 
straat door middel van een Kerstborrel en een bijeenkomst om onze ideeën kenbaar te maken. 
Dit werd met veel enthousiasme ontvangen en we kregen van veel bewoners te horen dat ze 
graag mee wilden helpen. 

Nadat we door middel van deze bijeenkomst groen licht hadden ontvangen van de bewoners in 
de straat, konden we met veel enthousiasme verder om onze ideeën verder uit te werken. Via de 
digitale wegen als Marktplaats, de sites van verhuurbedrijven en natuurlijk de site van verschil-
lende zoekmachines kwamen we bij allerlei diverse dingen uit welke we wel kunnen gebruiken.  
Ook door middel van het netwerk van familie en vrienden komen we aan heel wat materiaal.
Vanaf begin van het jaar zijn we intensiever gaan werken met vergaderen  en het klussen, hier zij 
we inmiddels al een eind mee opgeschoten doordat we hebben bepaald dat we een aantal zater-
dagen en avonden bij elkaar komen om te klussen. Dit verloopt nu inmiddels goed! Door middel 
van een nieuwsbrief en onze website houden we de bewoners op de hoogte van de voortgang 
van de werkzaamheden. Kortom alle plannen liggen klaar, de werkzaamheden verlopen goed, 
maar hulp in de vorm van een extra paar handen is natuurlijk altijd welkom. 

Buurt: Hamrik  Rick Jansen

Show kleine Huisdieren met keuring 
voor kinderen
Voor jeugd uit het hele Oostermoer gebied is het mogelijk om hun huisdier, zoals konijn,, 
hond, kat, slang of cavia enz. .te laten keuren. Een erkende dierenarts zal de keuringen verrich-
ten. Verder wordt informatie over de gezondheid van huisdieren gegeven en over de werkwij-
ze van de dierenartsen. Daarna kan het dier getoond worden aan het publiek in de feesttent. 

Elke deelnemer krijgt een leuke  en blijvende verrassing en de allerbesten krijgen een prijsje. De 
activiteit wordt gehouden in de feesttent op het feestterrein achter de Brandweer kazerne aan 
de IJzertijdstraat op zaterdag 14 juli a.s. aanvang 14.00 uur.

Vooraf aanmelden is wenselijk en dat kan via het aanmeldingsformulier, dat op aanvraag wordt 
toegezonden of wordt gedownload van de site. www.oostermoerfeest.nl of janshaandrikman@
ziggo.nl Informatie kan worden ingewonnen bij tel. 0599-234666 en en D.R. Roosjen 0599 – 
564754.   Opgave voor 1 juli a.s.!!!

OOSTERMOERFEEST VERBINDT OOK DE 
SENIOREN AAN HET FEEST
Bij het Oostermoerfeest hoort een feestmorgen specifiek voor de Ouderen. Zij worden dan 
ook op vrijdagmorgen 13 juli van 10.00 tot 12.00 uur uitgenodigd in de feesttent! Daar treedt 
de artiest Michel van Grunsven op met een zeer gevarieerd, vrolijk programma met liedjes, 
goochelen en buikspreek-acts. De liedjes zijn zeer herkenbaar en nodigen uit tot meezingen. Er 
zal veel gelachen worden!

De eerste buikspreek-act is met Jeroentje de papegaai, die de harten snel zal  veroveren. We ver-
klappen natuurlijk niet alles. Wel weten we, dat het een gezellige morgen wordt, waar we onze 
zinnen even kunnen verzetten. U hoeft niet bang te zijn, dat het in de tent niet goed te horen is. 
Michel werkt met de modernste geluidsapparatuur, zodat het achterin even goed te horen is als 
voorin.. We nodigen u dan ook uit om deze morgen vrij te houden en naar de tent te komen en 
te genieten! En als u niet goed ter been bent kunt u gratis gebruik maken van een taxi ( aan- ge-
boden door taxibedrijf Nijmeijer).  

U moet zich daarvoor wel twee dagen van te voren opgeven bij de secretaresse van de sa-
menwerkende  ouderenbonden: Mevrouw Tjakkie Sureveen, Molenstraat 11 te Borger, tel. 
0599-235770. De entree bedraagt € 3,-, inclusief een consumptie. (Voor de mensen, die gebruik 
maken van “tafeltje dekje” of die gezamenlijk eten in de Borgerhof worden de tijden aangepast, 
zodat ze rustig het feest kunnen meemaken).



Airco onderhoud
Reparat ie  en onderdelen



Oostermoerfeest 2012 in Borger
Zoals in een eerdere publicatie was te lezen, zal er dinsdagavond 20 september een infoavond 
worden gehouden,  in het ontmoetingscentrum Hoofdstraat 32,  het voormalig gemeentehuis 
van Borger, alwaar het bestuur van de oostermoercommissie, uitleg zal geven over de te ver-
wachten festiviteiten omtrent het feest. 

Gedurende de week, welke start op 10 juli 2012 en eindigt op zondag 15 juli, zullen er allerlei 
activiteiten worden georganiseerd. Uiteraard zitten er vaste componenten in de week, zoals de 
optocht, paardenkeuring, 5 kamp en de straatversiering, maar rondom deze activiteiten zullen 
er allerhande dingen worden georganiseerd door de commissie. Mede hierdoor zien we graag 
dat u langs komt, op dinsdagavond 20 september,  want ook op die avond zullen er van u ideeën 
worden gevraagd waarmee de organiserende werkgroep uit de voeten kan. 

We gaan een beroep doen op de bereidheid van u, om dit feest tot een succes te maken. Me-
dewerking op het gebied van vrijwilligerswerk tijdens de opbouw en inrichting van het terrein. 
Maar ook medewerking aan activiteiten, met bijvoorbeeld uw buurt,  sport- en/of andere vereni-
gingen. Dus het zou geweldig zijn als u zich nu geroepen zou voelen, de vereniging in te lichten 
en erop aan te dringen om met een delegatie te verschijnen op dinsdagavond 20 september as. 
Aanvang zal zijn rond de klok van 20:00 uur en u kunt binnenlopen van 19:30 uur.

De activiteitencommissie
Dit feest wordt één keer in de vijf jaar georganiseerd door de Stichting Oostermoerfeest Borger 
in samenwerking met de tentoonstellingsvereniging Oostermoer. De stichting bestaat naast 
het algemeen en tevens dagelijks bestuur uit 4 commissies, waarvan de activiteiten commissie 
er één is, met als doel om voor elk wat wils te organiseren ( van peuter tot oudere).

Elke commissie organiseert zijn eigen activiteiten waarover dan in de algemene vergadering van 
de stichting een besluit wordt genomen. De voorbereidingen van de activiteitencommissie zijn in 
december 2010 al begonnen en hebben ertoe geleid dat in mei 2011 al een contract is gesloten 
met 2 buitenlandse bands. Bij het vaststellen van het programma wordt zo mogelijk ook rekening 
gehouden met de inbreng van de bevolking. De activiteiten commissie is bijzonder content met 
het initiatief van “ de schotellikkers “( is de jonge herensoos borger). Hierdoor is het, in samen-
werking met de combi coach sport van de gemeente en de scholen, mogelijk geworden een 
jeugd-battle te organiseren. Bovendien wordt er door het initiatief van deze herensoos ook nog 
een andere activiteit tussen straten en buurten georganiseerd.

Het organiseren van alle activiteiten is alleen mogelijk dankzij de enthousiaste en welwillende le-
den van de diverse commissies, werkgroepen en vrijwilligers en de goede samenwerking met de 
gemeente, politie, brandweer en verenigingen, waarvan de tentoonstellingsvereniging er één is.
Alle activiteiten, van officiële opening tot sluiting zijn voor een ieder toegankelijk. Slechts voor 
enkele, van de 60 onderdelen, wordt entree geheven. Dankzij de vele sponsoren is dit mogelijk. 
Volgens ons hebben we een fantastisch (voor elk wat wils) programma met enkele spectaculaire 
onderdelen. Ik nodig u van harte uit deze zoveel mogelijk te komen bezoeken. 

Tot ziens.  
Johan Kemker, voorzitter activiteitencommissie

Rabobank is verbonden met 
Oostermoer
De zelfstandige Tentoonstellingsvereniging ‘Oostermoer’ stamt net zoals de Rabobank uit 
begin vorige eeuw en hield zich bezig met ‘het organiseren van tentoonstellingen in het 
belang van de landbouw’. En ook de doelgroep deelden – en delen -  wij als Rabobank met 
de vereniging. 

En hoewel zowel bij Oostermoer als Rabobank heel veel zaken zijn veranderd, blijft dit toch 
wel een gezamenlijk anker. En het is ook daarom vanzelfsprekend dat de Rabobank zich als 
sponsorpartner verbindt aan het Oostermoerfeest.

Dit jaar treedt Borger in het roulatieschema op als gastdorp en dat betekent dat het dorp 
van 10 tot en met 15 juli op zijn kop zal staan. De tientallen activiteiten voor ‘boeren en bur-
gers’ brengen bewoners en bezoekers samen, waarbij de Vijfkamp natuurlijk een avontuur 
op zich is.

De Rabobank verbindt zich direct en concreet met haar omgeving, klanten en leden, burgers 
en ondernemers. Niet alleen als financiële dienstverlener, maar ook als kennisbank, net-
werkorganisatie én sponsor van tal van activiteiten. Want wij zijn ervan overtuigd, als een 
echte coöperatie, dat samenwerken en samenbrengen, elkaar kennen en ondersteunen voor 
elke partij het beste is. Dát is het idee van de Rabobank.

Oostermoer is,  met de maandenlange gedegen voorbereiding door zo veel vrijwilligers uit 
directe en verdere omgeving, een prachtig voorbeeld van die samenwerking en verbinding. 
En daar werken we graag aan mee.

Wij wensen de organisatie maar vooral alle deelnemers en bezoekers een prachtig Ooster-
moerfeest toe!

Audrey Antuma-Koops, directievoorzitter Rabobank Borger-Klenckeland

De Veldakkers
Deze slogan geldt zeker voor de straat Veldakkers in Borger. Een klein deel bewoners van de 
straat  Kampakkers heeft zich aangesloten bij de Veldakkers  om er samen een succes van te 
maken.

Sinds enige weken is er  een tent opgeslagen waarin de bewoners elkaar ontmoeten tijdens 
het klussen voor het komend Oostermoerfeest. Zo zijn er buurtgenoten die de handen uit de 
mouwen steken tijdens het zagen,verven en timmeren voor de straatversiering en de kar voor 
de jongste bewoners van de straat. Andere straatbewoners zijn actief bij het verzamelen en 
brengen van  de benodigde materialen. Weer anderen stellen hun garage beschikbaar voor het 
opslaan van de versieringen of zorgen voor  koffie en thee tijdens het klussen. Zo dragen heel 
veel mensen hun steentje bij aan het slagen en de slogan van dit zomerfeest. Nieuwsgierig naar 
het resultaat? Kom dan naar het Oostermoerfeest van 10 t/m 15 juli in Borger.





www.thijsenaafke.nl

Bij ons kunt u lekker en voordelig uit eten! 
Laat u verrassen door ons zeer uitgebreide buffet, bestaande uit 

o.a. 25 voorgerechten, 29 hoofdgerechten en 16 dessert gerechten.
Een heerlijk diner voor slechts € 22,50 per persoon! 7 dagen per week 

geopend. Zondags van 11.00 tot 14.00 uur kunt u onbeperkt 
brunchen voor € 18,50 p.p. Kinderen tegen goedkoper tarief.

Graag tot ziens!  Thijs & Aafke

Onbeperkt          genieten 
  kan nog!

ONBEPERKT DINEREN 

VOOR MAAR €22,50 P.P.

ELKE ZONDAG 

BRUNCH €18,50 P.P.



  

20.00 - 23.00 u. - Officiële Opening 
 - Miss verkiezing
 - Muziek: Oostermoer huisband 
 - Muziek: B en dubbel D
 - Lichtroute door dorp
22.30 - 02.00 u. - Keuring van de straten en Tuinen
   

14.00 u. - Clowns Kwipie & Kwappi | ENTREE € 2,50
17.45 u. - Dropping Parachutisten | Brink Westdorp
18.00 u. - Optocht praalwagens | Start Westdorp
20.00 - 21.30 u. - Vliegshow modelvliegtuigen door:
  Aero Club Fivelingo uit Appingedam, en
  MS & O modelvliegclub Stadskanaal
21.30 u. - Prijsuitreiking in de feesttent
 - Ontvangst met act Boeren bruiloft Borger
21.00 - 24.00 u.  - Muziek: Oostermoer huisband
 - Lichtroute door dorp
 - Jeugdkermis

14.00 - 17.00 u. - Vijfkamp > Bridgen, Jeu de boules
19.00 u. - Klaverjassen/sjoelen
 - Vijfkamp jeugd > Touwtrekken, skilopen en   
  kratstapelen
18.00 u. - Start Oostermoer Run Jeugd 
19.00 u. - Start Oostermoer Run Volwassenen
19.30 u. - Demonstratie Reddingshonden Groep Drenthe
21.00 - 24.00 u. - Oostermoer Talentenshow mmv Dokwerkers,   
  Leedvermaakt, Pop Oet Ies en anderen   
  Streetdance en Acrogym
 - Lichtroute door dorp
 - Jeugdkermis

09.00 - 17.00 u. - Oostermoerbraderie in het dorp
10.00 - 12.00 u. - Ouderenmorgen met Michel van Grinsven  
  Oude liedjes en gevarieerd programma
  ENTREE € 2,50

13.00 u. - Oostermoer Battle schooljeugd
  op evenemententerrein
19.00 u. - Vijfkamp volw. > Touwtrekken, Skilopen,
  Kratstapelen, Kuipsteken en Beachvolleybal
19.00 u. - Buurtspelen: Buurt Battle > Paalvechten
19.30 u.  - Demonstratie KNON hondenvereniging Borger
20.00 - 01.00 u. - Feestavond Oostenrijkse avond
  Zillertal Sound en Z-3
  Bezoekers in klederdracht zal leuk zijn
  ENTREE € 10,- / VOORVERKOOP € 8,-
20.00 - 24.00 u. - Feestavond jeugd: DJ Tim Holland
 - Lichtroute door dorp
 - Jeugdkermis

08.30 u. - Keuring van Welsh pony’s, paarden, schapen
08.00 u. - Oostermoer Wandeltocht diverse afstanden
12.00 u. - Concours Hackney’s en Friezen
 - Vijfkamp onderdelen:
  Bestgaande rijpony en Ringsteken
14.00 u. - Keuring Huisdieren voor de jeugd
21.00 - 01.30 u. - Feestavond met superband Crystal Dream, 
  (plays U2), De Dikdakkers, Ronnie Ruysdael
  ENTREE € 10,- / VOORVERKOOP € 8,-
 - Lichtroute dorp
 - Jeugdkermis

10.00 - 17.00 u. - Vijfkamp > onderdeel: Boeren trekkertrek
09.00 - 15.00 u. - Oostermoer Fietstoertocht 25, 50 en 100 km
15.00 u. - Uitreiking vijfkampbokaal | sleuteloverdracht
16.00 u. - Trekking prijzen verloting Vijfkamp en
  pennenactie door notaris mr. H. Veldkamp.
14.00 u. - Muziek: Oostermoer huisband
10.00 u. - Show Oldtimers, trekkers, auto’s, motoren.
 - Motorische activiteiten
  - Lichtroute dorp
 - Jeugdkermis
18.00 u. - SLUITING

Alle activiteiten vinden plaats op het evenemententerrein of in de feesttent aan de Poolse Bevrijderslaan te Borger



Eerste Oostermoer fietstoertocht
Na jaren van een 
ATB tocht heeft de 
organisatie besloten 
dit jaar te kiezen 
voor een fietstoer-
tocht. Volgens de 
organisatie biedt 
een dergelijke tocht 
voor ieder wat wils, 
van de echte douw-
trappers tot aan het gezin met kinderen.

De TFC “ De Elsegge” heeft een aantal prachtige routes, over verkeersarme wegen en veel fiets-
paden door heidevelden, langs diverse vennen en door schitterende beekdalen, uitgezet. De af-
standen variëren van 25, 50 en 100 km en zijn met pijlen uitgezet. Bovendien wordt voor iedere 

route een routebeschrijving 
verstrekt. De100 km bestaat 
uit een Noord - en Zuidlus 
van ieder 50 km, waarbij 
men voor een tussenstop 
terugkomt in de feestent.                                                                                                    
Als herinnering  krijgt iedere 
deelnemer een vaantje.

Het vertrek - en eindpunt is 
het Feestterrein , gelegen 
tussen de IJzertijdstraat en 
de Poolse Bevrijderslaan, 
achter de brandweerka-
zerne.

Het inschrijfgeld bedraagt 
voor de 50 en 100 km  € 4,00 
per persoon, terwijl voor de 
25 km  € 2,50 per persoon 
dient te worden betaald. Tot 
16 jaar is de deelname gra-
tis. In de feesttent dient men 
zich in te schrijven, volgens 
onderstaand schema:

100 km: 09.00 - 10.00 uur   
50 km: 09.00 - 12.00 uur
25 km: 09.00 - 13.00 uur

De sluitingstijd is vastgesteld 
op 15.00 uur.

Sociale Media
Via een “verbindingslijntje” kwam bij mij de vraag terecht of 
ik wandelroutes voor Oostermoer 2012 zou willen uitstip-
pelen. Mijn reactie was dat ik dat graag zou willen doen met 
een deel van het wandelvoorbereidingsteam. Na het maken 
van die afspraak vroeg ik me af waarom ik daar zo gretig op 
was ingegaan.

Ten eerste natuurlijk de erkenning van het feit dat ik blijkbaar 
iets kan wat een ander niet kan. Ten tweede: ik kan blijkbaar 
iemand helpen en dat doe ik graag. Maar dat was het niet 
alleen. Oostermoer 2012 heeft verbinden als thema. En laat 
verbinding nou ook een woord zijn dat ik in mijn werk van 
persoonlijke ontwikkeling, teambuilding en projecten hoog in 
het vaandel heb staan.

Voor Oostermoer 2012 geldt: verbinden tussen het verleden en het heden; verbinden tus-
sen jong en oud; verbinden tussen oude jaren en 2012; verbinden tussen Borger West en 
het oude dorp; verbinden tussen nieuwkomers en de gevestigde. Maar ook verbinden tus-
sen mens en dier en mens en techniek.

Voor mij in mijn werk geldt: als persoon het verbinden met de vergeten kwaliteiten van 
jezelf; de verbinding tussen teamleden; de verbinding met je omgeving en specifiek, de ver-
binding met de plek waar jij je op dat moment bevindt: in mijn geval is dat Borger. Maar ook 
de verbinding met zaken die je nog niet zag, bijvoorbeeld technieken die voor jou nieuw zijn, 
maar die al wel bestaan. Als voorbeeld: sociale media.

Overeenkomsten dus. En dat is waar we als mens vaak naar opzoek zijn: je voelt je thuis bij 
hen waar je wat gemeenschappelijks mee hebt. U begrijpt, ik voelde me snel thuis in dat 
gesprek met de vertegenwoordiging van Oostermoer 2012. [Maar misschien ligt het wel 
eenvoudiger: het zijn gewoon leuke mensen!]

En het bleef niet bij wandelroutes alleen. In het gesprek werden al snel andere mogelijk-
heden verkend en spraken we spoedig over nieuwe communicatietechnieken. Dat heeft 
geleid tot het aanmaken van een Foursquare account; een facebookpagina en een groep 
Oostermoer Borger 2012 groep op facebook. Ook wordt een geavanceerde Twitterwall in de 
feesttent opgesteld. Op dat scherm kunt u uw tweets zien inclusief de bijgevoegde foto’s en 
wordt kenbaar gemaakt wie inlogt op het Foursquare account Oostermoer2012. Zo kan in de 
tent een interactief sociale media gebeuren ontstaan! 

Via Twitter @Oostermoer2012 en facebook wordt u op de hoogte gehouden van de wetens-
waardigheden van Oostermoer 2012. In de groep van OostermoerBorger 2012 kunt u uw 
ervaringen en foto’s delen. Laten we er een mooi fotoboek van maken!

En in mijn buurt? Ook daar wordt de verbinding gelegd. Er komt een mooie partytent te 
staan van waaruit we gezamenlijk de optocht gaan beleven. Een verbonden week toege-
wenst!





Optocht Praalwagens Oostermoerfeest...!!!!
Ongeveer 25 versierde wagens van 
Westdorp naar Borger 
Op woensdag 11 juli staat Borger even op z’n kop. Vanaf 18:00 trekken er zo’n 25 versierde wa-
gens door het dorp tijdens de allegorische optocht. Deze start om 18:00 in Westdorp en eindigt 
op het Oostermoerterrein achter de brandweerkazerne.

Een allegorie is in de beeldende kunst een symbolische voorstelling waarbij een idee of abstract 
begrip (bijvoorbeeld deugden en ondeugden) wordt verbeeld door een of meer personen en 
concrete zaken. 

Dit betekent dat het onderwerp van een allegorische optocht niet vast hoeft te staan. In de 
optocht in Borger is dan ook geen vast thema. De onderwerpen zijn heel divers. Ze variëren van 
serieus tot humo-ristisch. U begrijpt dat de deelnemers in verband met concurrentie weinig 
loslaten over hun wagens.

Daarom worden de onderwerpen van de ongeveer twintig wagens dan ook niet van tevoren 
bekend gemaakt. Maar één ding is zeker: ze zijn heel mooi! Na veel overleg met gemeente en 
politie is de route van de optocht klaar. 

Minder-validen kunnen parkeren bij Sporthal de Koel en vanaf daar de optocht aanschouwen. De 
route is te vinden op www.oostermoerfeest.nl

In verband met de optocht wordt Borger om 
18.00 uur afgesloten. Wij vragen u om reke-
ning te houden met enige verkeershinder. De 
optocht is omstreeks 21:00 afgelopen.

DE VRIJDAGAVOND…
Op vrijdag 13 juli staat de Oostermoertent in het teken van Tiroler muziek. Vanaf 20:00 
uur treden 2 bekende Zillertaler groepen voor u op. De bekende band Z3 komt naar Bor-
ger. “Z3”staat voor 3 Zillertaler. 

Met name de gitarist/zanger Herbert Kröll is bij de liefhebbers geen onbekende. Vele jaren 
was hij met zijn mooie hoge zangstem actief in de groep ZIM. ( enkele jaren terug was deze 
groep ook in Borger tijdens de Tiroleravond op het MPF terrein) Wie natuurlijk in Borger 
niet mogen ontbreken zijn Rita en Andreas van het Original Zillertal Sound. Naast Schwaz in 
Oostenrijk is Borger hun 2e thuis. 

Wanneer ze in Nederland zijn voor een optreden overnachten ze altijd bij de fanclub in Bor-
ger. In december hebben ze voor het eerst een Kerstconcert gegeven in de kerk van Borger, 
nu zullen ze garant staan voor een avond vol feest. Kortom, 2 Oostenrijkse groepen, lange 
banken en tafels in de tent, bier en braadworst en super “Stimmung”. 

Een avond die u zeker niet mag missen. De entreeprijs is € 8,- in de voorverkoop. Aan de 
avondkassa is het € 10,- entree. Voor info/of kaarten zie www.oostermoerfeest.nl of bel met 
06-13856699.

Groetjes Theo Visscher

TFC "de Elsegge"
De voorbereidingen voor al weer een Oos-
termoerfeest in ons dorp zijn al weer in alle 
hevigheid losgebroken, maanden van voorbe-
reiding krijgen langzaam maar zeker gestalte.
Het Tentoonstellings-gebeuren van vroeger is 
echter al lang achterhaald.

Het evenement was vroeger een puur agrari-
sche aangelegenheid met massale veekeurin-
gen, concours hippique etc.    

Maar de Oostermoertentoonstelling van 
vroeger is meer en meer een volksfeest gaan 
worden voor de gehele bevolking, waar thans 
vele takken van sport en creativiteit in zijn 
vertegenwoordigd.

Zo kon het gebeuren dat een werkgroep van 
de commissie tfc ''De Elsegge'' benaderde met 
het verzoek om tijdens het Oostermoerevene-
ment iets voor fietsers te organiseren. 
Natuurlijk hebben we als fietsclub graag ge-
hoor gegeven hieraan mee te werken. 

In eerste instantie werd er gedacht aan een 
ATB tocht. Maar omdat deze vorm van fiets-
sport maar door een beperkte groep fiet-
sers wordt bedreven werd er gekozen voor 
fietstochten voor een bredere doelgroep. 
Dit betekent dat er op de laatste dag van het 
Oostermoerfeest , zondag 15 juli a.s. diverse 
routes zullen worden uitgezet, dus voor elk 
wat wils, om er eens lekker op uit te trekken 
op de fiets door een afwisselend gedeelte van 
onze prachtige fietsprovincie. 

De afstanden zullen variëren van 25 , 50 en 
100 km. en zijn alleen met pijlen uitgezet. 
De 100 km route bestaat uit een Noord en 
een Zuidlus van ieder 50 km. Zodoende komt 
men voor een tussenstop steeds terug in de 
feesttent op het evenemententerrein in de 
Daalkampen waar ook de start en finish plaats 
vinden. Alle routes gaan over verkeersarme 
wegen en heel veel fietspaden door heidevel-
den langs diverse vennen en door schitterende 
beekdalgebieden. Kortom deze fietsroutes 
hebben alles in zich waar Drenthe als fietspro-
vincie zo populair om is.

We hopen van harte dat we veel, heel veel, 
fietsers mogen verwelkomen op de afslui-
tende dag van al weer een Oostermoerfeest in 
Borger.

www.oostermoerfeest.nl





Welzijnsorganisatie Andes organiseert feestavond 
Jongere Jeugd in Borger tijdens Oostermoerfeest
en verbindt ….de jeugd  aan dit feest
Op vrijdag 13 juli organiseert Welzijnsorganisatie Andes tijdens Oostermoer een feestavond 
voor de Jongere Jeugd in Borger. Jij komt toch ook? Wat gaan we doen:

Er zijn 2 programma’s. Het eerste van 20.00 – 22.00 uur voor jongeren van 12 tot 16 jaar en het 
tweede van 22.00 – 24.00 uur voor jongeren 16+. Het feest speelt zich af in de VIP Tent. Vanaf 
20.00: Linda Mulder van dansstudio Da Funky Feet in Winschoten gaat samen met jullie iets 
spectaculairs doen tussen 20.00 en 22.00 met dans.

Vanaf 22.00 is er een DJ Contest. Vanaf de leeftijd 12 tot 18 kun je je opgeven voor de DJ contest. 
Het is de bedoeling dat je voor 5 juli een stukje van je eigen gemaakte remix stuurt naar: Word 
jou remix goed genoeg gevonden, dan mag je tijdens het Oostermoer in de VIPtent een kwartier 
draaien! Natuurlijk hebben we voor de muziek een bekende DJ uit de regio gescoord. Wie dat is 
blijft nog even een verrassing. Kaarten voor het feest zijn te koop via de bekende voorverkoop-
punten van Oostermoer en bij de Steunstee aan de Buinerstraat.  Prijzen? Voorverkoop:  € 3,50 
Aan de deur:  € 5,00. Spelregels: Er wordt tot 22.00 uur geen alcohol geschonken en gedronken. 
Natuurlijk houden we dit goed in de gaten. Je doet mee op eigen risico.. 

Wil je meer weten over dit feest, let op binnenkort zijn er flyers met meer info! Zorg dat je die te 
pakken krijgt!  Voor meer informatie nu kun je contact opnemen met Welzijnsorganisatie Andes,  
vraag naar, Dorien of William op nummer 0591-585554. Wil je je nu al opgeven neem dan con-
tact op via dorien_jongerenwerk@hotmail.com of loopt langs bij de Steunstee van Welzijnsorga-
nisatie Andes aan de Buinerstraat 2. Maandag en woensdag morgen van 09.00 tot 12.00. Of mail 
wanneer je langs wil komen! 
Wij rekenen op mooi weer en op jouw deelname, want een leuk feest doen we samen. Jij komt 
toch ook??

DE ZATERDAG AVOND !!!!
Tijdens het Oostermoerfeest 2012 zullen een aantal grote artiesten optreden tijdens onze 
feestavonden. Op zaterdagavond 14 juli mogen wij de volgende prominenten ontvangen:

Ronnie Ruysdael
Voor wie Ronnie Ruysdael, voormalig 
leadzanger van de Sjonnies, ooit bezig 
zag op een podium, zal het duidelijk zijn 
dat we hier te maken hebben met een 
rasartiest. Iemand die zijn excentrieke 
tanden in het publiek zet en niet loslaat 
voordat er zichtbaar sprake is van een 
feestje. 

Ronnie is o.a. bekend van hits als 'Dans 
je de hele nacht met mij',  'M’n fiets 
is gejat' en 'Zwemmen zonder slip'. 
Kenmerkend is, dat Ronnie een graag 
geziene gast is op de meest uiteenlo-
pende feestjes. De ene dag wordt hij ingehuurd om een huisartsenbijeenkomst op te leuken, de 
volgende dag om een discotheek vol jongeren van adrenaline te voorzien en de derde dag mag 
hij op een popfestival de rol van vreemde eend vervullen. Niets is hem te gek en alles is leuk.  En 
altijd onder het motto: ‘We gaan ‘m effe lekker raken!!!’  

De Dikdakkers
Een band die absoluut niet mag ontbreken op deze Feestavond! Anton en Hans vormen al jaren 
het feestduo de Dikdakkers. De show 
van de Dikdakkers staat bol van vrolijke 
liedjes en interactie met het feestpu-

bliek. De topnummers 'Het Vliegerlied',  'Hobbel-
paard' en de hit 'Cowboys & Indianen' zijn slechts een 
kleine greep uit het grote repetoire. Tijdens EK's en 
WK's voetbal treden de Dikdakkers op voor duizen-
den Oranjefans. Niet voor niets zijn De Dikdakkers tij-
dens deze evenementen de meest geboekte (oranje) 
feestact. Een optreden van de Dikdakkers is een feest 
voor jong & oud. Dikdakken betekent; Eten, feesten, 
drinken en vrolijk zijn....... Wie wil dit nu niet!!! 

Crystal Dream

De Achterhoekse formatie Crystal Dream vormt de 
hoofdact deze avond. De band kenmerkt zich door 
haar sterke live-reputatie en weet als geen ander 
hoe je een boeiende en energieke show neer kunt 
zetten. Crystal Dream voorziet covers van een eigen 
karakteristiek geluid en is griezelig goed in haar U2 
tribute welke zij tijdens het Oostermoerfeest uitbreid 
te gehore zal brengen. 

Het songmateriaal bestaat uit moderne pop- rocks-
ongs uit de hedendaagse hitlijsten, aangevuld met 
smaakvolle klassiekers. Enthousiasme, gedrevenheid 
en het streven naar vernieuwing zijn ingrediënten 
die deze eigenzinnige band al meer dan 19 jaar op 
de weg houdt. Eigenschappen die nog altijd bewezen 
worden door een gezonde agenda en een grote popu-
lariteit die Crystal Dream geniet in alle delen van het 
land. Zo stond Crystal Dream o.a. in het voorprogram-
ma van Guus Meeuwis tijdens zijn Stadionconcerten 
in Heerenveen en Eindhoven

Kijk voor meer informatie en de voorverkoopadres-
sen op www.oostermoerfeest.nl

Gerbrand Lensen, secretaris.





  

20.00 - 23.00 u. - Officiële Opening 
 - Miss verkiezing
 - Muziek: Oostermoer huisband 
 - Muziek: B en dubbel D
 - Lichtroute door dorp
22.30 - 02.00 u. - Keuring van de straten en Tuinen
   

14.00 u. - Clowns Kwipie & Kwappi | ENTREE € 2,50
17.45 u. - Dropping Parachutisten | Brink Westdorp
18.00 u. - Optocht praalwagens | Start Westdorp
20.00 - 21.30 u. - Vliegshow modelvliegtuigen door:
  Aero Club Fivelingo uit Appingedam, en
  MS & O modelvliegclub Stadskanaal
21.30 u. - Prijsuitreiking in de feesttent
 - Ontvangst met act Boeren bruiloft Borger
21.00 - 24.00 u.  - Muziek: Oostermoer huisband
 - Lichtroute door dorp
 - Jeugdkermis

14.00 - 17.00 u. - Vijfkamp > Bridgen, Jeu de boules
19.00 u. - Klaverjassen/sjoelen
 - Vijfkamp jeugd > Touwtrekken, skilopen en   
  kratstapelen
18.00 u. - Start Oostermoer Run Jeugd 
19.00 u. - Start Oostermoer Run Volwassenen
19.30 u. - Demonstratie Reddingshonden Groep Drenthe
21.00 - 24.00 u. - Oostermoer Talentenshow mmv Dokwerkers,   
  Leedvermaakt, Pop Oet Ies en anderen   
  Streetdance en Acrogym
 - Lichtroute door dorp
 - Jeugdkermis

09.00 - 17.00 u. - Oostermoerbraderie in het dorp
10.00 - 12.00 u. - Ouderenmorgen met Michel van Grinsven  
  Oude liedjes en gevarieerd programma
  ENTREE € 2,50

13.00 u. - Oostermoer Battle schooljeugd
  op evenemententerrein
19.00 u. - Vijfkamp volw. > Touwtrekken, Skilopen,
  Kratstapelen, Kuipsteken en Beachvolleybal
19.00 u. - Buurtspelen: Buurt Battle > Paalvechten
19.30 u.  - Demonstratie KNON hondenvereniging Borger
20.00 - 01.00 u. - Feestavond Oostenrijkse avond
  Zillertal Sound en Z-3
  Bezoekers in klederdracht zal leuk zijn
  ENTREE € 10,- / VOORVERKOOP € 8,-
20.00 - 24.00 u. - Feestavond jeugd: DJ Tim Holland
 - Lichtroute door dorp
 - Jeugdkermis

08.30 u. - Keuring van Welsh pony’s, paarden, schapen
08.00 u. - Oostermoer Wandeltocht diverse afstanden
12.00 u. - Concours Hackney’s en Friezen
 - Vijfkamp onderdelen:
  Bestgaande rijpony en Ringsteken
14.00 u. - Keuring Huisdieren voor de jeugd
21.00 - 01.30 u. - Feestavond met superband Crystal Dream, 
  (plays U2), De Dikdakkers, Ronnie Ruysdael
  ENTREE € 10,- / VOORVERKOOP € 8,-
 - Lichtroute dorp
 - Jeugdkermis

10.00 - 17.00 u. - Vijfkamp > onderdeel: Boeren trekkertrek
09.00 - 15.00 u. - Oostermoer Fietstoertocht 25, 50 en 100 km
15.00 u. - Uitreiking vijfkampbokaal | sleuteloverdracht
16.00 u. - Trekking prijzen verloting Vijfkamp en
  pennenactie door notaris mr. H. Veldkamp.
14.00 u. - Muziek: Oostermoer huisband
10.00 u. - Show Oldtimers, trekkers, auto’s, motoren.
 - Motorische activiteiten
  - Lichtroute dorp
 - Jeugdkermis
18.00 u. - SLUITING

Alle activiteiten vinden plaats op het evenemententerrein of in de feesttent aan de Poolse Bevrijderslaan te Borger



SMURFEN bij  LEkkER Hip!

GRATiS snoepsmurfen
bij een zakje losse thee naar keuze 

Bij ieder kopje koffie of thee een huisgemaakte 

SMURFTRUFFEL
Bij ieder kopje koffie of thee een huisgemaakte 

De Sponsorcommissie
Even voorstellen; Mijn naam is Henk Welling en ben sinds 9 maart jongstleden toegetre-
den tot het bestuur van de TTV ( tentoonstellingvereniging Oostermoer)  als bestuurslid. 

De Tentoonstellingsvereniging Oostermoer en de plaatselijke Stichting Oostermoer Borger 
hebben onderkend, dat het tijd is om het Oostermoerfeest in een nieuw jasje te steken.  
Was het vroeger een agrarisch feest “ter bevordering van de landbouw in Drenthe”, tegen-
woordig is het een feest voor de gehele bevolking met nog een agrarisch tintje. Voor jong en 
oud, voor sportief en creatief.  Mede door de terugloop van het aantal agrarische bedrijven 
en de strenge eisen die tegenwoordig gelden ten aanzien van dieren zijn de laatste jaren de 
accenten wat anders komen te liggen.

Het Oostermoerfeest verbindt … .………………..de bevolking met het Oostermoerfeest.
    ………………..de bevolking met elkaar.
    ………………..de buurten met elkaar.
    ………………..de bedrijven met het Oostermoerfeest.
    ………………..de bedrijven met de bevolking.
Het accent ligt nu vooral op het dorpsfeest. Voor de bevolking en met de bevolking, samen 
gaan wij er een mooi Oostermoerfeest van maken. Een feest dat maar liefst 6 dagen de 
bevolking op de been kan brengen d.m.v. :  sport, spel, spierkracht, paardenkracht, show en 
ontspanning.

Vooral deze activiteiten zijn wij als Sponsorcommissie op zoek naar bedrijven die willen 
sponsoren d.m.v.:
• Ter beschikking stellen van materiaal of goederen.
• Adverteren in programmaboekjes.
• Adverteren met een reclamebord  op het feestterrein.
• Adverteren op onze site www.oostermoerfeest.nl.
• Meerijden in de reclamekaravaan.
• Plaatsen van promotie - of infostand tijdens bepaalde activiteiten.
• Adopteren van een programma tijdens het Oostermoerfeest.

De mogelijkheden zijn vele zoals u ziet maar laten we vooropstellen dat we ontzettend blij 
zijn met iedereen die ons op welke manier dan ook de helpende hand toereikt. Blijf op de 
hoogte via Twitter  @oostermoer2012 of kijk eens op www.oostermoerfeest.nl 

Henk Welling.

Stichting Muziekfestival Borger-Odoorn

Om en nabij de 90% van de muzikale begeleiding in en bij de Oostermoer - optocht (woens-
dagavond 13 juni 2012 in Borger) wordt gesponsord door de Stichting Muziekfestival Borger-
Odoorn. Deze stichting is in 2002 ontstaan en het bestuur wordt grotendeels gevormd door 
oud (bestuurs)leden van de Borgerder harmonie D.I.N.D.U.A. (Door Inspanning Nuttig Door 
Uitspanning Aangenaam) en van de drumfanfare van diezelfde vereniging. Uit het woordje 
“oud” kan worden opgemaakt dat die muziekvereniging niet meer bestaat. En zo zit het ook 
!  Uiteraard met de toevoeging  “helaas”.  Immers D.I.N.D.U.A. heeft zich gedurende 65 jaren 
in Borger en omgeving gemanifesteerd. Echter tegen het eind van de vorige eeuw daalde het 
ledental en was er met geen mogelijkheid aan nieuwe muzikanten en slagwerkers te komen. 
Na een periode van wervend de kat uit de boom kijken, besloot het bestuur van D.I.N.D.U.A. 
om –zo men dat soms zegt- de stekker eruit te trekken. 

De opheffing van de vereniging was er niet een van een simpel uitzwaaien van de leden, het 
dichtsmijten van de boeken en verkopen van de muziekinstrumenten en de bladmuziek. Het 
bestuur van D.I.N.D.U.A. hechtte zeer aan de soort van muziek van de harmonie en drumfanfare 
en aan de uitstraling ervan gedurende vele jaren op Borger en de regio. Daarom besloot dat 
bestuur om die genres muziek nog zo lang mogelijk te blijven aanbieden. En dat past bij de vraag 
“Hoe doe je dat ?”  Dan komt er een op te richten stichting in beeld, een flexibele organisatie 
met D.I.N.D.U.A. – roots, die de z.g. activa zal beheren en van daaruit muzikale activiteiten in (de 
regio) Borger financieel zal ondersteunen. Dat heeft in 2003 geleid tot een grootse happening in 
de aula van de Gereformeerde Kerk aan de Hoofdstraat. Onder meer traden daar op de Philips 
Harmonie Stadskanaal, het Drents Seniorenorkest en het fameuze slagwerkensemble Xochipilli. 
In de jaren daarna heeft de Stichting Muziekfestival Borger-Odoorn bijna jaarlijks een open-
luchtfestival georganiseerd in Borger. Daarbij zittende muziek door bijvoorbeeld een blaaskapel, 
marcherende korpsen en z.g. “wandelende” dweilkapellen en slagwerkgroepen. 
En dan nu de medewerking van de stichting aan de Oostermoer – organisatie, in het bijzonder 
aan de optocht op woensdagavond 13 juni a.s. In die optocht / stoet speelt –zittend op ‘n vloer 
op wielen- het dweilorkest van ODO (Ontspanning door Oefening) uit Odoorn, de wagens wor-
den vóór de pauze voorafgegaan door De Bazuin uit Schoonebeek, na de pauze door de Gruno 

Postharmonie uit Groningen-stad. De muzikale omlijsting wordt geboden door de Crescendo 
fietsfanfare uit Opende. Deze mobiele muziek “raakt” af en toe de stoet, maar pedaleert ook 
door enkele straten die even buiten de optochtroute liggen.  Ter afronding, het bestuur van de 
Stichting Muziekfestival Borger-Odoorn hoopt vanuit haar doelstellingen en vanuit de “opdracht” 
van het toenmalige D.I.N.D.U.A. – bestuur een passende bijdrage te leveren aan het Oostermoer-
feest 2012 in Borger. 

Martin Snapper, voorzitter Stichting Muziekfestival
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Vijfkamp tijdens Oostermoerfeest in 
Borger
Na vijf jaar is het Oostermoerfeest deze zomer weer terug in Borger. Een heel scala aan acti-
viteiten voor zowel jong als oud worden op dit ogenblik hiervoor door de vijfkampcommis-
sie uitgewerkt. De vijfkamp is één van de vele activiteiten die gedurende de gehele week zal 
plaatsvinden;  zogezegd ‘de rode draad’ tijdens het Oostermoerfeest. Voor de Vijfkampcom-
missie is het inmiddels de 28e editie van dit festijn.

De plaatselijke Stichting Oostermoer,  de Tentoonstellingsvereniging Oostermoer en de Vijfkamp-
commissie slaan elk jaar de handen ineen om een gevarieerd programma voor de Oostermoer-
week uit te werken en op de rails te zetten. Dit jaar speelt de plaatselijke Stichting Oostermoer 
Borger hier dan ook een hoofdrol in.  

Jaarlijks wordt tijdens het Oostermoerfeest een vijfkampcompetitie tussen de 5 voormalige 
Oostermoergemeenten gehouden, (regio’s).  Dat zijn Borger, Gasselte/ Gasselternijveen, Gieten, 
Annen/ Eext, en Zuidlaren. Van alle vijf dorpen zijn er twee afgevaardigden die zitting hebben in 
de Vijfkampcommissie. Voor Borger zijn dat Wiesje Roosjen en Gerjan de Valk. Zij worden dit jaar 
daarbij verder ondersteund door Gerbrand Lensen en Lens Klaassens. De verschillende teams 
van de vijf regio’s strijden gedurende de hele week met elkaar om zoveel mogelijk punten te 
verzamelen voor hun eigen dorp. Met elk onderdeel of spel zijn er dus punten te verdienen. De 
bekende bokaalwagen en de te winnen bokaal zullen centraal staan gedurende het feest. Deze 
Trofee is destijds beschikbaar gesteld door de gezamelijke Rabobanken in de Oostermoerregio: 
hoofdsponsor van het Oostermoerfeest.

Dit jaar zijn er voor de vijfkamp een 20-tal activiteiten die gedurende de hele week zullen plaats-
vinden.  Zo zullen de straten, tuinen en de verlichting al op maandag 9 juli worden gekeurd door 
maar liefst 15 juryleden. Op woensdag 11 juli worden vervolgens de optochtwagens gekeurd. 
Voor zowel de straten, tuinen, verlichting  als voor de optocht kunt u zich nog opgeven tot 1 april 
a.s. Er is geen vast thema; opgave kunt u nog steeds doen via:  aanmelding@oostermoerfeest.
nl. Elke titel kan een keer worden gebruikt; dus…die het eerst is, het eerst maalt!. De resultaten 
van de competitie zijn de gehele week te volgen op het grote scorebord dat in de feesttent staat 
opgesteld. 

Voor donderdag 12 juli is er een middagprogramma voor de ouderen vanaf 60 jaar. Vertegen-
woordigers van de vijf dorpen gaan sjoelen, spelen jeu de boules, klaverjassen en bridgen. Op 
dondagavond zal de jeugd van 12-17 jaar met elkaar de strijd aanbinden terwijl  op vrijdag-
avond de volwassenen hun krachten bundelen. Een spectaculair onderdeel op beide avonden 
is het touwtrekken. Het programma voor de jeugd omvat behalve het touwtrekken en ski-lopen 
ook een waterspel terwijl op vrijdagavond verder kan worden gekeken naar de strijd van het 
touwtrekken, kratstapelen en een verrassingsspel, met het hoofdingrediënt ‘water’.  Ook kunt 
u vrijdagavond op het evenemententerrein de beachvolleyballers nog aanmoedigen. Op zater-
dag worden tijdens de paardendag, het ringsteken en bestgaande rijpony gehouden terwijl op 
zondag elk dorp nog een deelnemer in de trekkertrek wedstrijden uitvaardigd. Aan het eind van 
de middag kan daarna de bokaal uitgereikt worden aan de regio met de meeste punten. Elk jaar 
is het aan het einde weer een bijzonder spannende strijd. Waar gaat de bokaal dit jaar heen? De 
onkosten van al deze activiteiten worden bekostigd door onder andere het verkopen van loten 
waarbij er mooie prijzen te winnen zijn. Lotenverkopers zullen in mei/ juni hiervoor op pad gaan 
en wellicht ook bij u aan de deur komen. 

Voor meer informatie kijkt u op onze website: www.oostermoerfeest.nlDe Funcrew
In dit gedeelte geen stuk over een activiteit of een versierde straat, maar over een vrienden-
groep die zich inzet voor het Oostermoerfeest.
 
De Funcrew is een vriendengroep bestaande uit Bert, Bastiaan, Willem, René, Gerbrand en Rob 
die sinds 2005 ieder jaar op Oudjaarsdag het Carbidschieten aan de Rolderstraat organiseert. Dit 
is begonnen op kleine schaal en wordt ieder jaar groter en professioneler. Na de informatie-bij-
eenkomst van het Oostermoerfeest in oktober 2011 zijn we concrete plannen gaan maken voor 
het Oostermoerfeest 2012.

In november 2011 zijn we met veel verschillende ideeën over het thema (en de uitwerking 
hiervan) met elkaar om de tafel gegaan. Na heel wat schetsen en brainstormen hebben we het 

uiteindelijke ontwerp laten uittekenen door de broer van Rob die professioneel tekenaar van 
beroep is. 

December was een rustige maand voor de bouw van de wagen want dat is onze voorbereidings 
maand voor het Carbidschieten. In januari 2012 hebben we de draad weer opgepakt. Allereerst 
zijn we begonnen  met het benaderen 
van bedrijven waar wij goede contacten 
mee hebben met de vraag of zij ons kon-
den helpen bij het bouwen van de kar, zo 
hebben wij o.a. een kar, het hout en de 
aankleding gesponsord gekregen. 

Nadat wij een schuurruimte vonden zijn we begon-
nen met bouwen. Het thema van de wagen houden 
we geheim tot 11 juli, de dag van de optocht! Naast 
het bouwen van de wagen zullen wij ons ook inzetten 
als vrijwilligers tijdens het Oostermoerfeest.

Graag willen wij alle bedrijven bedanken die het bou-
wen van onze praalwagen mogelijk maken! 

Tot slot wensen wij iedereen veel succes bij de voor-
bereidingen en veel plezier tijdens het Oostermoer-
feest 2012!

Bezoek voor meer informatie over ons onze website : 
www.funcrew.nl







Wat aandacht krijgt groeit
 

Dagopvang en buitenschoolse opvang

www.allio.nl

Mede gevestigd in Borger, Nieuw-Buinen en Valthermond
Allio KDV Hoofdstraat, Borger, T 0599 320408, Allio BSO Buinerstraat, Borger, T 0599 236661, 
Allio BSO Rooilaan, Valthermond, T 06 20026535, Allio KDV/BSO Noorderbreedte, Nieuw-Buinen T 0599 616649
Bezoek onze website voor meer informatie of bel naar 038 4222766 voor plaatsingsinformatie.

U kunt ook nog steeds terecht aan de Strengenweg 7 in Borger



  

20.00 - 23.00 u. - Officiële Opening 
 - Miss verkiezing
 - Muziek: Oostermoer huisband 
 - Muziek: B en dubbel D
 - Lichtroute door dorp
22.30 - 02.00 u. - Keuring van de straten en Tuinen
   

14.00 u. - Clowns Kwipie & Kwappi | ENTREE € 2,50
17.45 u. - Dropping Parachutisten | Brink Westdorp
18.00 u. - Optocht praalwagens | Start Westdorp
20.00 - 21.30 u. - Vliegshow modelvliegtuigen door:
  Aero Club Fivelingo uit Appingedam, en
  MS & O modelvliegclub Stadskanaal
21.30 u. - Prijsuitreiking in de feesttent
 - Ontvangst met act Boeren bruiloft Borger
21.00 - 24.00 u.  - Muziek: Oostermoer huisband
 - Lichtroute door dorp
 - Jeugdkermis

14.00 - 17.00 u. - Vijfkamp > Bridgen, Jeu de boules
19.00 u. - Klaverjassen/sjoelen
 - Vijfkamp jeugd > Touwtrekken, skilopen en   
  kratstapelen
18.00 u. - Start Oostermoer Run Jeugd 
19.00 u. - Start Oostermoer Run Volwassenen
19.30 u. - Demonstratie Reddingshonden Groep Drenthe
21.00 - 24.00 u. - Oostermoer Talentenshow mmv Dokwerkers,   
  Leedvermaakt, Pop Oet Ies en anderen   
  Streetdance en Acrogym
 - Lichtroute door dorp
 - Jeugdkermis

09.00 - 17.00 u. - Oostermoerbraderie in het dorp
10.00 - 12.00 u. - Ouderenmorgen met Michel van Grinsven  
  Oude liedjes en gevarieerd programma
  ENTREE € 2,50

13.00 u. - Oostermoer Battle schooljeugd
  op evenemententerrein
19.00 u. - Vijfkamp volw. > Touwtrekken, Skilopen,
  Kratstapelen, Kuipsteken en Beachvolleybal
19.00 u. - Buurtspelen: Buurt Battle > Paalvechten
19.30 u.  - Demonstratie KNON hondenvereniging Borger
20.00 - 01.00 u. - Feestavond Oostenrijkse avond
  Zillertal Sound en Z-3
  Bezoekers in klederdracht zal leuk zijn
  ENTREE € 10,- / VOORVERKOOP € 8,-
20.00 - 24.00 u. - Feestavond jeugd: DJ Tim Holland
 - Lichtroute door dorp
 - Jeugdkermis

08.30 u. - Keuring van Welsh pony’s, paarden, schapen
08.00 u. - Oostermoer Wandeltocht diverse afstanden
12.00 u. - Concours Hackney’s en Friezen
 - Vijfkamp onderdelen:
  Bestgaande rijpony en Ringsteken
14.00 u. - Keuring Huisdieren voor de jeugd
21.00 - 01.30 u. - Feestavond met superband Crystal Dream, 
  (plays U2), De Dikdakkers, Ronnie Ruysdael
  ENTREE € 10,- / VOORVERKOOP € 8,-
 - Lichtroute dorp
 - Jeugdkermis

10.00 - 17.00 u. - Vijfkamp > onderdeel: Boeren trekkertrek
09.00 - 15.00 u. - Oostermoer Fietstoertocht 25, 50 en 100 km
15.00 u. - Uitreiking vijfkampbokaal | sleuteloverdracht
16.00 u. - Trekking prijzen verloting Vijfkamp en
  pennenactie door notaris mr. H. Veldkamp.
14.00 u. - Muziek: Oostermoer huisband
10.00 u. - Show Oldtimers, trekkers, auto’s, motoren.
 - Motorische activiteiten
  - Lichtroute dorp
 - Jeugdkermis
18.00 u. - SLUITING

Alle activiteiten vinden plaats op het evenemententerrein of in de feesttent aan de Poolse Bevrijderslaan te Borger
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