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Kindercentrum Het Speelhuis is 
10 jaar in Ees: ‘Wij kunnen net iets 
meer bieden!’

Kindercentrum Het Speelhuis heeft vorige week een groot feest gevierd, want tien 
jaar geleden zijn ze naar de locatie net buiten Ees verhuisd. Als je het terrein van 
het kindercentrum oploopt zie je veel groen. Aan de rechterkant staan de pony’s 
en de paarden. Links staan de schapen, geiten, poezen en kippen. Ook hebben 
ze een enorme buitenruimte waar de kinderen in alle veiligheid zich kunnen 
ontwikkelen, want dat is volgens Matthijn en Marlies het allerbelangrijkst.

‘In juli 2012 zijn we met ons kinderdagverblijf  van onze woning in Borger naar Ees 
verhuisd. We begonnen met 19 kinderen en ondertussen hebben we er wel 160’, begint 
Matthijn, die mede-eigenaar is van het kindercentrum.

Het feest dat gegeven 
is was een groot succes. 
Marlies: ‘Ik denk dat 
er een man of  150 
aanwezig was op het 
jubileumfeest. Het was 
erg gezellig. 

Lees verder op
pagina 15.
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Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Matthijn en Marlies in de tuin van hun gezonde kindercentrum in Ees

Datums bekend van D'Exels 2022
 
Je weet het vast nog wel, vorig jaar heeft in Exloo de maand september bol gestaan 
met allerlei activiteiten in en om het plein onder de naam D'Exels. Door het 
gevarieerde aanbod was er voor iedereen wel wat te doen. Helaas konden toen 
vanwege corona de activiteiten voor de jeugd niet door gaan.

Lees verder op pagina 11.

Kom zaterdag genieten van Frans Drents 
in Borger
Op zaterdag 16 juli hoef  je niet ver te rijden om het Franse vakantiegevoel te ervaren. 
Het dorpsplein voor Hunebedcity wordt van 10 tot 18 uur omgetoverd in een frans 

pleintje met een Drentse knipoog. De toppers van 
Hunebedcity bakken de hele week alvast kniepertjes 
om een voorraadje op te bouwen voor zaterdag. Maar 
ze worden ook nog vers gebakken. Dat is de Drentse 
knipoog, net als kaas en worst uit de streek. Maar de 
wijnen komende toch echt uit Frankrijk. Er is van alles te 
beleven.

Lees verder op pagina 25.

Zondag 17 juli
Boerderijfair op de Blauwe 
Bessen Boerderij in 
Gasselternijveen
Na de zeer geslaagde fair in mei organiseert de Blauwe 
Bessen Boerderij zondag  17 juli weer een Boerderijfair. 
Tijdens deze fair is het ook weer smullen geblazen.

Lees verder op pagina 11.

‘Samen Kom Je Verder’ 
presenteert rapport 
dorpsbelevingsonderzoek 
2e Exloërmond
Na de presentatie een maand geleden is de laatste hand 
gelegd aan het rapport van het onderzoek dat eind 2021 is 
gehouden onder de inwoners van 2e Exloërmond.

Lees verder op pagina 8.
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% www.borger-odoorn.nl

Contact
% Gemeente Borger-Odoorn

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

 @gemeenteBO

% Gemeentehuis 

Hoofdstraat 50, Exloo

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

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

% Afvalbrengpunt 

Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

Openingstijden 
Dinsdag  13.00-16.00 uur
Woensdag  13.00-16.00 uur 
Donderdag  13.00-16.00 uur 
Vrijdag  13.00-16.00 uur 
Zaterdag      9.00-14.00 uur 

Afval & oud papier

’ Op zaterdag 16 juli wordt oud papier 
 opgehaald in Borger, Eeserveen, Odoorner-
 veen, Exloo, Klijndijk en Odoorn.  

 De papiercontainer voor Westdorp en 
 Ellertshaar staat 18, 19 en 20 juli op de 
 Brink in Westdorp.

’ Deze week (11 – 15 juli) wordt het 
PMD-afval ingezameld. 

 Volgende week (18 – 22 juli) wordt 
 de grijze container geleegd.

% www.borger-odoorn.nl/afval

%

Beperk de verspreiding van het coronavirus
Met onderstaande adviezen kunt u besmet-
ting voor uzelf  en anderen zoveel mogelijk 
voorkomen. En kunt u rekening houden met 
mensen die zich nog zorgen maken om hun 

gezondheid. 
Meer informatie: www.borger-odoorn.nl/
coronavirus
% www.borger-odoorn.nl/coronavirus

Lees verder op pagina 4  %

%

Reageer nu op eerste uitwerking coalitieakkoord
Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben de politieke partijen PvdA, Leefbaar Borger-
Odoorn, VVD, CDA en ChristenUnie een nieuw college van burgemeester en wethouders 
gevormd. Hun plannen voor de collegeperiode 2022-2026 hebben ze omschreven in 
het coalitieakkoord ‘Samen denken & samen doen’. Het college werkt die plannen in 
dat coalitieakkoord nu concreter uit. Het eerste resultaat daarvan is een notitie met 
richtinggevende uitspraken. Die kunt u nu bekijken op www.borger-odoorn.nl/college. 

Wilt u een reactie geven? Dat kan tot en met 22 juli door een e-mail te sturen naar 
tiphetcollege@borger-odoorn.nl. De reacties worden de komende maanden meegenomen 
bij de verdere uitwerking van de plannen.

Wegwerkzaamheden
’ 2e Exloërmond: rotonde Drentse 
 Mondenweg  |  4 t/m 15 juli  |  afgesloten,  
 omleiding 

Op www.borger-odoorn.nl/wegwerkzaamheden 
vindt u actuele wegwerkzaamheden en 
-afsluitingen in Borger-Odoorn, ook van 
andere wegbeheerders dan de gemeente.

%

Gezocht: heren- 
en dames� etsen 
Voor de vluchtelingen uit Oekraïne die in 
onze gemeente worden opgevangen, zijn 
wij op zoek naar heren- en damesfi etsen. 
Heeft u een fi ets staan die u niet meer ge-
bruikt? En mogen wij deze hebben voor 
de Oekraïners? Bel dan met 06-46221634. 
U mag de fi ets(en) brengen, maar wij 
kunnen ze ook ophalen.

’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we o�  cieel 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.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

’ Hebt u thuis geen internetverbinding en wilt u toch meer weten over een besluit? Bel ons  
 dan via telefoonnummer 14 0591. We kunnen u dan meer informatie geven of een afspraak  
 maken om op het gemeentehuis stukken in te zien.

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

Berichten over uw buurt

%

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app
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www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

’ 08-07-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Buinerveen, Hoofdstraat 16, het  
 kappen van vijf Berken
’ 08-07-2022, Verkeersbesluit voor verkeers-
 maatregelen in het “Lofar” gebied in het 
 Hunzedal tussen Buinen en Exloo en de 
 Nieuwe Dijk nabij Exloo
’ 08-07-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Valthe, Valtherdijk (kadastrale 
 sectie M 1887), het kappen van vijf Beuken
’ 08-07-2022, Voorgenomen verkoop van  
 (snipper)grond
’ 08-07-2022, Borger, diverse wegen, het 
 organiseren van de intocht van Sinterklaas 

(verleend 05/07)
’ 08-07-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Buinen, Hoofdstraat 10, het 
 plaatsen van kunststo¢ ozijnen en het 
 vernieuwen van de buitenmuur
’ 08-07-2022, Verkeersbesluit instellen 
 £ etspad Akelei Nieuw-Buinen
’ 07-07-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Klijndijk, Hoofdweg 12A, het  
 plaatsen van drie vlaggenmasten aan de 
 voorzijde van het bedrijfspand
’ 06-07-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Buinerveen, Zuidonder 42, het 

 oprichten van een woning
’ 06-07-2022, Verlenging beslistermijn: 
 Valthermond, 12e Laan 2, het wijzigen van de
  functie van 'opslag' naar 'wonen' en het 
 realiseren van een woning middels interne 
 verbouwing
’ 06-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Nieuw-Buinen, Noorderdiep 518, het verhuren 
 van een appartement boven de bakkerswinkel
’ 06-07-2022, Voorgenomen verkoop van  
 grond
’ 06-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Borger, Graanspieker 8, het plaatsen van een 
 tuinhuis met overkapping
’ 05-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Nieuw-Buinen, Zuiderdiep 25, het plaatsen 
 van een stacaravan voor de duur van 
 ongeveer een jaar
’ 04-07-2022, Drouwenermond en 
 Drouwenerveen, Verbindingsweg, 
 organiseren van het evenement Boerenrock 
 met feesttent, camping en enduro op 18 t/m 
 21 augustus 2022, Z2022-002196
 (verleend 17-06-2022)
’ 04-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Borger, Buinerstraat 13, het plaatsen van een 
 woonunit ten behoeve van de uitbreiding 
 van een Bed & Breakfast

’ 04-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Odoorn, Exloërweg 11, het vervangen van de 
 signing en handelsreclame in verband met 
 de overname van de supermarkt
’ 04-07-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Valthermond , 24e laan 
 (kadastrale sectie E 8928) , het oprichten van 
 twee vrijstaande woningen
’ 04-07-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: handelen in strijd met regels 
 ruimtelijke ordening tbv. het evenement 
 Boerenrock
’ 04-07-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Borger, Buinerstraat 11, het 
 starten van een (sport)massagepraktijk aan 
 huis
’ 04-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Borger, Turfmaadsweg (kadastrale sectie L  
 4557), het oprichten van een bedrijfshal
’ 04-07-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Borger, Graanspieker 8, het 
 plaatsen een Hedera welke fungeert als 
 erfafscheiding
’ 04-07-2022, Valthe, hoek Weerderingerweg 
 en de Exloerweg, het organiseren van de  
 FEVA Valthe (aanvraag)    $

WEEK 27

Naar het gemeentehuis?
Maak een afspraak!
Een bezoek aan onze balie gaat op afspraak. 
Zo bent u snel aan de beurt en kunnen wij
u goed van dienst zijn.

’ Ga naar www.borger-odoorn.nl/afspraak
’ Geef aan waarvoor u komt
’ Kies een beschikbare datum en tijd
’ Liever telefonisch? Bel dan T 14 0591

% www.borger-odoorn.nl/afspraak

Hebt u een laag inkomen?
Inwoners van Borger-Odoorn met een 
laag inkomen en weinig vermogen kun-
nen in aanmerking komen voor onder-
steuning van de gemeente. U kunt dan 
jaarlijks een bedrag besteden in onze 
webwinkel Meedoen. 

% www.borger-odoorn.nl/meedoen

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 gemeen-
te. Woont u in een huurwoning? Neem dan 
eerst contact op met uw verhuurder. 

% www.borger-odoorn.nl/riolering
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Week in Week uit verschijnt 
elke dinsdag huis-aan-huis in 
Borger, Bronneger, Bronnegerveen, 
Buinen, Buinerveen, Drouwen, 
Drouwenermond, Drouwenerveen, 
Ees, Eesergroen, Eeserveen, 
Exloërveen, 1e Exloërmond, 
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk, 
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoor-
nerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp, 
Zandberg, Gieten, Gieterveen, 
Gasselte, Gasselternijveen, 
Schoonloo.

Elke dinsdag liggen extra 
exemplaren Week In Week Uit 
op de volgende adressen:
Bakkerij van Veenen, Exloër-
weg 8, Valthe. Slagerij Drent, 
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond. 
Hunzebergen,Valtherweg 36, 
Exloo. Gemeentehuis, Hoofdstraat 
50, Exloo. Tourist info, Hoofd-
straat 55a, 7875 AB Exloo. Spar, 
Hoofdstraat 49, Exloo. Geerts 
Warenhuis, Zuiderhoofdstraat 9, 
Exloo. Tankstation, Drentse Poort 
1, Nieuw-Buinen. Gemeentehuis 
Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 
Gieten. Jumbo Abbas, Stations-
straat 37, Gieten. Tourist info, 
Hoofdstraat 24 a, 9531 AG Borger. 
Bruna, Grote Brink 3, Borger. AH, 
Hoofdstraat 35, Borger, Camping 
de 7 Heuveltjes, Odoornerstr. 25, 
Ees (bak) (alleen in de periode van 
1 april t/m 15 oktober), Camping 
Het Verlaat, Zuiderdiep 510, Val-
thermond (alleen in de periode van 
15 maart t/m 15 oktober)
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TE KOOP
Nieuwe aardappelen

Zuiderdiep 65  |  Drouwenermond
Tel. 06 - 25 38 42 48 

Muziekfeesten in 
Onstwedde blijven gewoon 
gratis toegankelijk
De organisatie van de Muziekfeesten in Onstwedde 
heeft er geen moment aan gedacht 
om in november 2022 entree te gaan heffen. Het blijft 
dit jaar gewoon gratis toegankelijk maar men dient wel 
even weer tickets vantevoren te bestellen. 

Dat kan vanaf  22 augustus 2022 via de mail zoals men 
gewend is maar ook kan het vanaf  dan via een fonkelnieuw 
systeem waarin men de tickets direct kan downloaden. Later 
vertellen we daar iets meer over.

Het programma is als volgt:
4 november 2022   -  Het Grote Schuurfeest 
5 november 2022   -  Het Noordelijk Muziekfeest 
11 november 2022 -  Q Music The Party
12 november 2022 -  30 Jaar Mooi Wark Jubileumconcert

Borger wint de Oostermoer 
Vijfkamp Bokaal

De afgelopen week vond het Oostermoerfeest plaats in Eext. Na 2 jaar uitstel stond 
het dorp te popelen om hier weer een groot feest van te maken. 
 
Een vast onderdeel van ieder Oostermoer 
is de Vijfkamp waarin alle dorpen strijden 
om de Oostermoer bokaal. Het was de 
hele week een spannende strijd die vandaag 
beslist werd tijdens de Oostermoer Run. 
Op de 10 km hebben 2 deelnemers uit de 
regio Borger letterlijk hun beste beentje 
voorgezet en gezorgd voor een definitieve 

overwinning voor Borger. De bokaal is in 
ontvangst genomen door Gerbrand Lensen 
(Oostermoer Borger) en Gert-Jan Roosjen 
(Vijfkamp cie. afd. Borger).
 
In 2023 vindt het Oostermoerfeest plaats 
in Zuidlaren waarna het in 2024 weer door 
Borger wordt georganiseerd.

Uitnodiging van De Klimschuur Borger

Kom jij ook op ons feestje? Wij hebben zin in de zomervakantie en dat gaan we vieren!

Jullie zijn van harte welkom op 16 juli vanaf  
10.00 uur. Voor €10,- kun je verschillende 
activiteiten bij ons doen. Hierbij kun je 
bijvoorbeeld denken aan klimmen en 
boogschieten, maar er is veel meer. Er is voor 
alle leeftijden wat te doen. Laat je verrassen!

Omdat het feest is trakteren wij op hapjes 
en drankjes! Laat je even weten of  je komt? 

Aanmelden kan via  
WhatsApp (06 - 48 39 53 37), 
mail (info@deklimschuur.nl), of  
via Facebook.

U vindt de Klimschuur aan de 
Nuisveen 4 te Borger. 

Kijk ook eens op www.deklimschuur.nl

v.l.n.r. : Dineke Roosjen, Gert-Jan Roosjen, Gerbrand Lensen en Geert Everts



Open Dag van Daltonschool Ees enorm geslaagd
Afgelopen zaterdag was het dorpsfeest in Ees. Voor de Daltonschool 
in Ees een goed moment om vanwege hun honderd jarig bestaan 
een open dag te geven. ‘Het was erg leuk. Er zijn veel mensen op af  
gekomen, meer dan we hadden verwacht’, vertelt directrice Annet 
Hilgen. ‘Er zijn veel ouders van de school en oud-leerlingen langs 
gekomen om de school van binnen te bekijken.

Ook kwam er wel een heel speciaal 
iemand. ‘Er was zelfs een oud-
leerling van 95 jaar oud! Die 
mevrouw vond het heel mooi om 
in de school te zijn. Wij vonden dat 
trouwens ook heel mooi, want ze 
kon ook verhalen vertellen over hoe 
het vroeger was op onze school!’

Wat erg bijzonder was aan de open 
dag was de klederdracht. Net als 
bij het feest van het honderd jarig 
bestaan waren alle leraren nu ook 
weer gekleed in de kleding van 
vroeger. ‘We kregen leuke reacties 
tijdens het jubileumfeest, dus 
hebben we ze vandaag ook weer 
aangedaan.’ Volgens Hilgen is de 
belangstelling voor de school groot, 
vanwege het groene schoolplein. 
Ook spreekt de kleinschaligheid 
van de school bij de (toekomstige) 
ouders aan. ‘Bij ons kunnen de 
kinderen zijn wie ze willen zijn 
en dat vinden de ouders het 
allerbelangrijkst!’ eindigt Hilgen.
(Week in Week uit / Rutger Breider)

KNON Hondenschool in Borger 
vierde het 32,5 jarig bestaan

De viering van het 30-jarig jubileum ging niet door vanwege de 
toenmalige maatregelen maar afgelopen weekend werd  het 32,5 
jarig bestaan gezellig gevierd. Een groep trouwe vrijwilligers, 
instructeurs en bestuur genoten van een leerzame workshop van 
Minke van den Bergh, gevolgd door een gezellige barbecue. 
 
Brenda Maas werd in het zonnetje 
gezet na haar afscheid als 
instructeur en Johanna en Anneke 

werden benoemd tot erelid vanwege 
hun grote verdiensten gedurende de 
afgelopen 30 jaar.

% www.borger-odoorn.nl Exloo  |  12 juli 2022  $
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Gemeenteraad Borger-Odoorn
▶ Nieuwe raadsleden stellen zich voor
Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zijn de 21 nieuwe raadsleden van Borger-Odoorn 
geïnstalleerd. Op deze plek stellen zij zich in een aantal rondes aan u voor.

www.borger-odoorn.nl/
gemeenteraad

Daan Hooiveld
Gemeentebelangen Borger-Odoorn

WIE BEN JE?
Mijn naam is Daan Hooiveld, ik ben 24 jaar en ben 
geboren en getogen in Odoornerveen. Op dit moment 
zit ik in de afstudeerfase van de masteropleiding 
journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als 
gevolg van de verkiezingen, waarvoor ik lijsttrekker 
mocht zijn namens Gemeentebelangen Borger-Odoorn, 

heb ik mijn scriptie een tijdje op een lager pitje gezet.
Deze zomer wil ik ervoor zorgen dat ik deze afrond! Naast 
mijn studie buiten de provinciegrenzen ben ik groot 
supporter van FC Emmen en presenteer ik om de week de 
podcast Kijk op de Meerdijk. 

WAT WIL JE DE KOMENDE 4 JAAR BEREIKEN?
De komende vier jaar wil ik mij inzetten voor het 
verkleinen tussen de kloof tussen inwoner en raad. 
Die kloof is mijns inziens namelijk totaal overbodig. 
Raadsleden zijn namelijk net zo goed inwoners van de 
gemeente. Laagdrempeligheid is dan voor mij ook zeer 
belangrijk. Raadslid ben je 24/7 en dat ben je voor de 
hele samenleving. Net als de raad, is de gemeente ook in 

dienst van de lokale samenleving. 
De gemeente kan � inke stappen zetten op het gebied 
van toegankelijkheid, hier wil ik mij sterk voor maken. 
Tot slot vind ik het van belang dat we de komende jaren 
stappen zetten op het gebied van verduurzaming. De 
gemeente dient hierin het goede voorbeeld te geven en 
mijn hoop is dan ook dat alle gemeentelijke gebouwen 
in 2026 verduurzaamd zijn.

WAT IS VOLGENS JOU DE MOOISTE PLEK IN DE GEMEENTE?
O ja, het mooiste plekje van Borger-Odoorn? Dat zijn 
Odoornerveen en zijn omliggende bossen natuurlijk, 
waar je tijdens een wandeling heerlijk in je gedachten 
kan verzinken.

Arne Joling
VVD

WIE BEN JE?
Mijn naam is Arne Joling, ben 44 jaar jong en woon mijn 
hele leven al in onze gemeente Borger-Odoorn (Borger). 
Ik heb een eigen administratiekantoor (JTC-Finance) 
waarbij ik dagelijks ondernemers ondersteun, adviseer 
en begeleid in het � nanciële proces. Mijn passie is 
voetbal (en Ajax). Daarnaast ben ik hoofdtrainer van de 
mooiste amateurclub van Nederland, S.V. Borger.

WAT WIL JE DE KOMENDE 4 JAAR BEREIKEN?
Voor mij is lee� aarheid in een dorp erg belangrijk. 
Het in standhouden van, en investeren in bepaalde 
voorzieningen is daarom van groot belang. Wat mij 
betre�  mag het dorp waar ikzelf woon, Borger, qua 
horeca en terrasjes wel wat levendiger. 
Ook moeten zowel ouderen als jongeren in hun “eigen” 
dorp kunnen blijven wonen.

Inwonersparticipatie is belangrijk, alleen de stem van 
de niet-klagende inwoners moet hierin ook worden 
meegenomen. Tenslotte moet de landbouw niet 
geconfronteerd worden met extra lokale regels bovenop 
de landelijke en Europese regels. 

WAT IS VOLGENS JOU DE MOOISTE PLEK IN DE GEMEENTE?
Er zijn binnen onze gemeente enorm veel mooie, 
rustgevende maar ook bruisende plekken. Voor mij 
persoonlijk voelt thuiskomen in mijn eigen huis als het 
meest mooie en � jne plekje. Het gee�  een gevoel van 
rust, gezelligheid en veiligheid. 

Lees de Week in Week uit ook online
op www.weekinweekuit.com

Informatie van de politie
De laatste tijd krijgt de politie steeds vaker 
meldingen dat er is ingebroken in huizen die 
in aanbouw zijn of  op dat moment verbouwd 
worden. Er wordt dan vaak gereedschap 
weggenomen. 

De politie adviseert om gereedschap uit het zicht te 
leggen of  zelf  mee te nemen. Bel altijd 112 bij een 
verdachte situatie. U kent uw eigen buurt het beste, 
dus als u het niet vertrouwt, is dat niet voor niets.



5 Dinsdag 12 juli 2022

Wijkagenten Borger-Odoorn zijn 
bereikbaar via 0900-8844 of  poli-
tiebureau Exloo (open: maandag 
t.m. vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur, 
aangifte alleen op afspraak). Wijk-
agenten in Borger-Odoorn zijn:

Hans Walvius. hans.walvius@
politie.nl: Gebied: Valthermond, 2e 
Valthermond, Zandberg, 1e Exloer-
mond, 2e Exloermond, Boerma-
streek, Exloerveen. 
Arjan Katerberg. arjan.katerberg@
politie.nl. Gebied: Nieuw-Buinen, 
Buinerveen, Drouwenermond, Drou-
wenerveen, Bronnegerveen.
Kobie Eefting. kobie.eefting@
politie.nl. Gebied: Borger, Bronneger, 
Drouwen, Buinen, Ees , Westdorp, 
Eesergroen en Ellertshaar. 
Tel. 0900-8844. 
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

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 Gezond-
heidszorg 0592-243707
Vrijw. thuishulp 0591-585554
Dierenartsen 0591-513151
Dierenbescherming en 
Dierenambulance 0900-0245 
Diergeneeskundig Centrum Zuid-
Oost Drenthe te Sleen 0591-361368
Zorgkompas Odoorn
(0591) 580271

Weekenddiensten

Wijkagenten

Adverteren
in 

Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Kerkdiensten
Borger
Protestantse gemeente
www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang 
Westeresstraat): Meer info op:  
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 17 juli 2022: Samenkomst op 
onderstaande boerderij:
Gasselterboerveenschemond 22
9515 PN Gasselternijveenschemond
Inloop met koffie vanaf  10.00 uur
Aanvang 10.30 uur 

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
Mevr. A.P. de Kruijf.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
ds. B. de Groot.

Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, 
Drentse Poort 24a. Meer info:  
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan, 
09.30 uur: ds. Wolters.
Baptistengemeente: Meer info op 
baptisten-nieuwbuinen.nl

Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn
Maandag 6 juni, 14.00 uur Pinkster-
bijeenkomst. Voorganger: Helene 
Westerik. Organist: Wim Boer
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn.

2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
Gez. dienst PGE kerk.

Valthe
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. A. van Elten, Roswinkel.

Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur: 
Martin Nanninga.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. A. van Elten, Roswinkel.

Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 09.30 uur.
R.K. Statie Gieten, Eucharistieviering 
zaterdag 25 juni, aanvang 19.00 uur
Locatie Dorpskerk Gieten. De dienst 
wordt geleid door Pastor H. Garcia.

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Weekend 16/17 juli is er 
geen kerkdienst in de Sint Josephkerk 
te Zandberg. Woensdag 20 juli, 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 J. Foppen. Handelstraat 8 Stadska-
naal. Te volgen via livestream onder 
baptistenstadskanaal.
Oosterkadekerk, Zondagochtend 17 
Juli om 9.30 u. ds. C.G. op ’t Hof  uit 
Siddeburen. Zondagavond 17 juli om 
19.00 u. ds. H.J.C.C.J. Wilschut uit 
Bovensmilde.

Laatste raadsvergadering in Exloo voor het 
zomerreces
Door Ineke Arends
In de laatste besluitvormende raadsvergadering voor het zomerreces 
was de agenda gewoontegetrouw lang maar de raadleden wisten er vlot 
doorheen te werken. De meeste onderwerpen waren dan ook vorige 
week al uitgebreid besproken.

De Koel
De raad besloot het college de 
opdracht te geven scenario 4a 
en 4b verder uit te werken voor 
sporthal De Koel in Borger. In dit 
scenario komt er een gymzaal bij 
het nieuwe Esdalcollege en een 
nieuwe sporthal op de plaats van 
De Koel. In de a variant blijft het 
daarbij, in de b variant wordt gekeken 
of  er ook een mogelijkheid is er 
een multifunctionele ruimte bij te 
bouwen. Dit heeft te maken met de 
scholen in het MFA gebouw naast 
De Koel. Deze scholen groeien en de 
verwachting is dat ze blijven groeien. 
Op dit moment zitten de scholen, het 
dorpshuis en de bibliotheek elkaar 
al in de weg. In scenario 4b gaat het 
college uitzoeken of  er een aantal 
functies uit het MFA gehaald kunnen 
worden die dan naar De Koel kunnen 
(en de Willibrordkerk die nu ook weer 
in handen van de gemeente is).

Bestemmingsplannen
Het 4 dorpen bestemmingsplan 
wat vorige week nogal wat vragen 
opriep werd doorgeschoven 
naar 15 september net als het 
bestemmingsplan Middenweg Ees 

waar twee insprekers voor naar Exloo 
waren gekomen. Er werden een aantal 
besluiten genomen die geen discussie 
opleverden. 

Zo komt er een fietspad 
tussen de Eeserstraat en de 
Westdorperbrug in Borger, 
gaat de raad akkoord 
met meerkosten voor het 
Esdalcollege en wordt een 
stuk Hoofdweg in Klijndijk 
aan de openbaarheid 
onttrokken.

Nieuwe Griffier
Feestelijk was de avond 
door de gebakjes die 
Femke Koekoek uitdeelde. 
Zij is nu nog griffier van 
de gemeenteraad maar 
vertrekt en zal in augustus 
worden opgevolgd door 
Erik Lankman. Hij werd 
in deze vergadering 
aangewezen en legde de 
belofte af. De griffier heeft 
een bijzondere positie in 
het gemeentehuis. Hij is 
het eerste aanspreekpunt 
voor de raadsleden. 

Hij ondersteunt de raad, is tijdens 
raadsvergaderingen de secretaris van 
de raad maar hij vertegenwoordigt 
de raad ook in de driehoek met de 
burgemeester en gemeentesecretaris. 
Met Lankman haalt de raad een 
ervaren griffier in huis. Hij heeft 
ervaring in deze functie in de 
gemeenten Enkhuizen en Heerde en 
was daarvoor ook zelf  raadslid.



GEZIEN TIJDENS DE ORINGERKIDS2DAAGSE IN ODOORN
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Gemeenteraad Borger-Odoorn 
unaniem over extra geld voor nieuw 
Esdal College in Borger
De nieuwbouw van het nieuwe Esdal College is nu definitief  mogelijk omdat 
Borger-Odoorn € 1.4 miljoen extra beschikbaar gaat stellen.

Deze 1.4 miljoen extra is nodig omdat de kosten voor het bouwen van de nieuwe school 
zijn gegaan van 4.8 miljoen naar 6.5 miljoen en daarom is extra geld nodig.

Band uit Borger zoekt een gitarist 
 
We zijn een bestaande semi akoestische (versterkte) band uit Borger/Assen 
en omgeving met 1 zangeres, 1 toetsenist/ Conga speler, 1 bassist, 1 drummer 
en 1 gitarist. We spelen een breed scala aan muziek zoals Amy Winehouse, De 
Dijk, Eric Clapton, maar ook Elvis Presley en The Rolling Stones, noem het een 
jukebox met een acceptabel geluidsniveau. 
 
Nieuw repertoire wordt in onderling overleg samengesteld. We zoeken een gitarist (M/V) 
die in het bezit is van apparatuur (versterker en microfoon). Ook een nummer kunnen 
zingen hoeft niet maar is wel een pre. Een zang installatie en verwarmde oefenruimte 
is  beschikbaar. We repeteren 1 keer per week in verwarmde locatie in Borger. Uiteraard 
is het handig als je in het bezit bent van een auto. Onze ambitie is regelmatig ergens te 
kunnen optreden. Als muziek maken ook jouw passie is en je bent op zoek naar een leuk 
team, stuur mij dan een bericht naar Arnoud Klein via facebook.

Borger-Odoorn valt ook onder het werkgebied
Dierenambulance Stadskanaal op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers
Stichting Dierentehuis Ter Marse is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
voor haar vier dierenambulances. Door het wegvallen van een paar collega’s is 
de bezetting nu zo krap dat de noodhulp voor gewonde dieren in gevaar komt. 
Op dit moment wordt geprobeerd om met circa tien vrijwilligers de auto’s toch 
zoveel mogelijk op de weg te houden, maar het werkgebied is behoorlijk groot. 
Dit omvat namelijk naast Stadskanaal ook de gemeenten Borger-Odoorn, 
Westerwolde en Midden-Groningen. Sommige vrijwilligers maken hierdoor heel 
veel uren en dat is niet wenselijk natuurlijk.

De inzet van een dierenambulance is voor velen inmiddels de gewoonste zaak van de 
wereld, maar men realiseert zich lang niet altijd dat deze diensten volledig afhankelijk zijn 
van vrijwilligers met hart voor dieren.

De dierenambulances rijden niet alleen voor gewonde dieren maar ook bijvoorbeeld voor 
huisdieren die de weg naar huis kwijt zijn, voor transport van eigenaar en dier naar een 
dierenarts of  voor inheemse wilde dieren zoals egels, reeën, vossen of  roofvogels. Ook 
dode dieren worden opgehaald, huisdieren waarvan de eigenaar niet bekend is worden 
bij Ter Marse enige tijd bewaard om de eigenaar in staat te stellen zijn of  haar dier te 
herkennen en daarmee een eind te maken aan de onzekerheid over wat er met het dier is 
gebeurd.

De dierenambulances van Dierentehuis Ter Marse vervoerden in 2021 meer dan 3.000 
dieren en reden daarvoor gezamenlijk meer dan 160.000 kilometer. Drie van de vier 
ambulances zijn in bruikleen gegeven door de Stichting Dierenlot, maar de dagelijkse 
kosten zoals brandstof  en onderhoud zijn voor rekening van Ter Marse. Zonder 
vrijwilligers zou het onmogelijk zijn de service te verlenen die nu vanzelfsprekend wordt 
gevonden.

Dus als u dit leest, van dieren houdt, iets voor hen wil betekenen en in het bezit van een 
rijbewijs, neem dan contact op met Ter Marse! Het werken als vrijwilliger bij Dieren-
ambulance Stadskanaal is afwisselend maar niet vrijblijvend. Het vergt tijd, energie, 
verantwoordelijkheid en om kunnen gaan met emoties maar je krijgt er ook veel voor 
terug. Er is niets zo mooi als een goede afloop, waarbij baas en dier zijn herenigd of  
bijvoorbeeld het weer uitzetten van geholpen wild.

Dierentehuis Ter Marse is bereikbaar via 0599 - 61 49 05 (keuze 3) tussen 12.00 uur en 
16.00 uur of  via email dierentehuis@termarse.nl.

‘Tijd voor ’n bakkie!’
Koffie-ochtend in Borger op 14 en 28 juli a.s.
De koffie-ochtenden georganiseerd door de Protestantse Gemeente van Borger 
lopen goed. Daar zijn we heel blij mee. Er komen veelal zo’n 15 tot 25 bezoekers.

Ontmoeting, een goed gesprek, wat wil je nog meer!? Heb je een dag vrij van het werk? 
Of  ben je veel alleen? Kom eens langs voor een bakkie! Zo spreek je nog eens iemand!

Ook de kerkzaal kan bezichtigd worden. Wie dat wil, kan daar in stilte zitten of  een 
kaarsje aansteken. De eerstvolgende keren zijn op 14 en 28 juli en vervolgens op de 2e 
en 4e donderdagmorgen van elke maand. De ochtenden vinden plaats in ‘t Anker, achter 
de Goede Herderkerk, ingang zowel aan de Brinkstraat als aan de Hoofdstraat. Een 
stoepbord wijst de weg. Iedereen, óók vakantiegangers, is welkom!
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Hamerbijl 9, 9531 PN  BORGER - T. 06-27325957

E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Dorpsfeest in Ees heeft groter uitgepakt dan verwacht
 

Afgelopen weekend was het weer zo ver. Het dorp Ees stond helemaal op 
haar kop door het dorpsfeest dat eens in de vijf  jaar georganiseerd wordt. 
Zo waren de straten van het dorp versierd, waren er twee tentfeesten, was er 
een trekkerbehendigheidswedstrijd en op zondag als afsluiting de brakke 
lunch.
 
Voorzitter Jans Spiegelaar kijkt met 
Week in Week uit terug op afgelopen 
weekend. 'We hebben een fantastisch 
weekend gehad met het dorp. Alles zat 
mee dit weekend. Het weer was goed, 
er was veel publiek en de sfeer was 
fantastisch.' De inwoners van het dorp 
waren al weken aan het voorbereiden 
om het dorp versierd te krijgen. Elke 
straat mocht een eigen thema beginnen. 
Het algemene thema was 'Back to the 
…'. Elke straat mocht daar een eigen tijd 
achter zetten. Zo was er een Flinstones 
straat, waren er hippies te zien en was er 
ineens een saloon in het dorp. 's Avond 
traden Eikens en Warta op met zangeres 
Nelleke Honning in de feesttent. 'Er 
waren wel 200 man in de feesttent op 
vrijdag. Dat was boven verwachting, 
aangezien de vrijdag altijd een mindere 
dag is geweest in de voorgaande jaren', 
aldus Spiegelaar.

Op zaterdag had de Daltonschool in 
Ees een open dag en was er een trekker 

behendigheidwedstrijd. Daar deden 
veertien deelnemers aan mee. 's Avonds 
kwam de band 5th Wheel uit Valthe 
spelen in het dorp. Daar kwamen zo'n 
350 mensen op af. 

Op zondagochtend werd de 
toepasselijke brakke lunch 
georganiseerd. Spiegelaar 'Dat was 
voor mij en vele anderen uit het dorp 
echt een brakke lunch!' Het hele dorp 
was betrokken bij het feest. Zo hing 
er bij elk huis een vlag die ze gekregen 
hebben van Dorpsbelangen Ees. 'Het 
feest leeft gewoon in Ees.  Alle straten 
hebben hun stinkende best gedaan 
om de straat te versieren en dat is 
driedubbel gelukt!'
 
Over vijf  jaar is er weer een dorpsfeest, 
maar of  Jans Spiegelaar dan nog 
voorzitter is, weet hij nog niet. 'Ik denk 
dat ik stop als voorzitter. Ik heb het 
feest nu drie keer georganiseerd. Ik 
hoop dat de jeugd het nu oppakt. We 
hadden als organisatie met een half  
woord genoeg van elkaar. Dat werkt 
erg lekker om een groots feest als dit te 
organiseren. Ik hoop dan ook dat mijn 
opvolger al ergens klaar staat.'  
(Week in Week uit / Rutger Breider)

Foto: Harrie Meiringh

Foto: Harrie Meiringh

Helpen of aanvullingen? Mail naar 
skjv2emond@gmail.com

‘Samen Kom Je Verder’ presenteert 
rapport dorpsbelevingsonderzoek 
2e Exloërmond
Na de presentatie een maand geleden is de laatste hand gelegd aan het 
rapport van het onderzoek dat eind 2021 is gehouden onder de inwoners van 
2e Exloërmond.

We hebben interessante antwoorden 
ontvangen waar we als bewoners, 
organisaties en gemeente kunnen zien 
waar de bewoners van het dorp vinden 
wat de sterke en minder sterke punten 
van het dorp zijn.

De bewoners die zich hebben aangemeld 
om iets te willen betekenen voor het 

dorp hebben een uitnodiging ontvangen 
om samen met SKJV en met elkaar in 
gesprek te gaan.

Wil je ook meehelpen aan een van de 
onderwerpen? Of  heb je nog interessante 
aanvullingen? Laat het dan via de mail 
aan ons weten via  
skjv2emond@gmail.com

Laatste bingo voor de vakantie
Vrijdag 15 juli gezellige 
bingo in het MFA-gebouw 
de Noorderbreedte in 
Nieuw- Buinen
 
Op vrijdag 15 juli organiseert Stichting Lucky Joe weer 
een gezellige bingoavond in De Noorderbreedte in 
Nieuw-Buinen. De bingo begint om 19.30 uur en de zaal 
gaat open om 19.00 uur. Als er bingo valt dan mag de 
winnaar zelf  een prijs kiezen van de aangewezen tafel.
 
Er is altijd voldoende keuze aan prijzen zoals: Leuke Deco 
artikelen, huishoudelijke artikelen, Rituals producten, 
pakketten met boodschappen, koffie, schoonmaak of  
verzorging. Aanmelden niet verplicht maar wel handig Voor 
vragen kun je altijd bellen of  mailen naar info@luckyjoe.nl / 
0599-616701.

Wij hopen u a.s.vrijdag 15 juli te mogen begroeten op de 
bingo.

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36
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146 kinderen liepen de Oringerkids2Daagse in Odoorn
Moeders Jantiena Veldhuis, Marjan 
Bril en Sabine Hofstra besloten 3 
jaar geleden de Oringerkids2Daagse 
te organiseren. Afgelopen 
donderdag en vrijdag liepen in totaal 
146 kinderen de 2,5 of  5 kilometer 
in en rond de Odoornerdennen 
waarbij ze onderweg ook nog eens 
mee konden doen aan allerlei leuke 
activiteiten.

“De Oringerkids2Daagse had dit jaar 
‘insecten’ als thema”, vertelt Jantiena 
Veldhuis, één van de initiatiefneemsters. 
“De kinderen kwamen onderweg allerlei 
activiteiten en spellen tegen die met dit 
thema te maken hadden en daarmee 
wilden we het evenement iets extra’s 
geven.”  De boswachter kwam langs 
om de kinderen iets te vertellen over 
de specht en bovendien was er voor de 
kinderen bij het start- en eindpunt een 
springkussen en konden ze er smullen 
van poffertjes of  een suikerspin. Aan 
de ouders die meeliepen werd ook 
gedacht want voor koffie en thee 
was gezorgd. “We hebben op beide 
avonden veel complimentjes gekregen 

en daar zijn we natuurlijk erg blij mee”, 
aldus Jantiena. “Wij op onze beurt, zijn 
de gemeente Borger-Odoorn en de 
provincie Drenthe erg dankbaar voor 
de financiële steun want zonder hen 

hadden we het niet op deze manier 
kunnen organiseren.” Alle kinderen 
gingen na afloop natuurlijk met een dik 
verdiende medaille naar huis. 
(Week in Week uit /  Miranda Wolters)

1e keer Avond4daagse in 2e Exloërmond werd 
daverend succes

Afgelopen week is er voor het eerst de avond4daagse gelopen in 
2e Exloërmond. 2 jaar geleden was men bij elkaar gekomen om de 
avond4daagse te gaan organiseren. Helaas gooide toen coronamaatregelen 
roet in het eten. Maar nu kon het eindelijk doorgaan en het werd een 
groot succes. Maar liefst 235 wandelaars deden mee aan het fonkelnieuwe 
evenement in het dorp.

De organisatie wilde tijdens de 
wandeling iets anders doen tijdens 
de route. Zo hebben de wandelaars 
op dinsdag en woensdag een rondje 
mogen maken door de Brandweer 
kazerne en door de Baptisten kerk. Op 
vrijdag werden de laatste kilometers 

gelopen onder begeleiding van het DES 
Orkest en werden de deelnemers flink 
aangemoedigd door de medebewoners 
van het dorp. Hierbij was de route zo 
gemaakt dat de deelnemers door beide 
basisscholen heen zijn gekomen. Bij 
de eindstreep werden de wandelaars 

opgewacht door de lokale brandweer 
die een mooie waterboog voor de 
deelnemers heeft gemaakt.

De organisatie kijkt terug op een 
ontzettend leuke week en hadden 
dit allemaal niet gered zonder alle 
vrijwilligers, sponsoren en wandelaars. 
Ze hopen dan ook dat het volgend jaar 
weer zo’n succes mag worden.  
U kunt deze avond4daagse ook volgen 
via Facebookpagina Avond 4 daagse  
2e Exloërmond.
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KIA PICANTO 1.0 CVVT ComfortPlusLine 
Navigator/14”LM
Juni 2018 - Beige metallic - Stof 
Benzine - Handgeschakeld
34.487 km - Nieuwprijs: €15.550,-

PRIJS

€
 10.500,-

WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE 
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

PRIJS

€
 33.999,- 

VOLKSWAGEN T-ROC 2.0 TSI 
4Motion aut Sport navi/clima/pano
Juni 2018 - Wit/Zwart - Half leder 
Benzine - Automaat - 22.125 km 
Nieuwprijs: €43.440,-

PRIJS

€
 15.250,- 

OPEL CORSA 1.4 AUTOMAAT On-
line Ed. navi/airco /16”LM/cruise/
pdc /16”LM/cruise/pdc - 
66kW (90PK) - Januari 2018 - Grijs 
metallic - Stof - Benzine - Automaat 
21.875 km - Nieuwprijs: €21.120,-

PRIJS

€
 12.400,- 

FIAT 500 Cabrio 1.2 Popstar 
airco/15”LM /cruise /cruise
51kW (70PK) - Januari 2017
Grijs - Stof - Benzine - Handgescha-
keld - 34.693 km
Nieuwprijs: €20.780,-

PRIJS

€
 17.700,- 

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,-

PRIJS

€
 20.900,- 

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

PRIJS

€
 17.399,- 

AUDI A1 Sportback 1.0 TFSI
Adrenalin S-Line navi/airco
Juli 2017 - Blauw/Zwart - Stof 
Benzine - Handgeschaked
37.309 km - Nieuwprijs: €25.340,-

PRIJS

€
 31.799,- 

BMW 1-serie - 118i Automaat 
High Exec. navi/leder/17”LM /
clima/camera
Juli 2020 - Zwart metallic - Leder
Benzine - Automaat - 35.515 km
Nieuwprijs: €43.220,-

PRIJS

€
 18.899,- 

OPEL CROSSLAND X 1.2 T Inno-
vation navi/clima/17”LM
Juni 2018 - Wit metallic
Half leder - Benzine - Handge-
schaked - 43.972 km - Nieuwprijs: 
€29.770,-

PRIJS

€
 18.899,- 

OPEL CROSSLAND X 1.2 T Inno-
vation navi/clima/16”LM
Juni 2018 - Blauw metallic
Half leder - Benzine - Handge-
schaked - 54.337 km - Nieuwprijs: 
€29.440,-

PRIJS

€
 27.900,- 

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

PRIJS

€
 21.999,- 

OPEL ASTRA Sports Tourer 1.2T 
130PK Elegance 17”LM/Clima/
Navi - Juni 2020 - Blauw metallic
Stof - Benzine - Handgeschaked - 
27.360 km - Nieuwprijs: €31.770,-

PRIJS

€
 20.900,- 

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,-

PRIJS

€
 12.399,- 

OPEL KARL 1.0 Automaat eco-
FLEX Edition Airco
Mei 2018 - Zilver metallic - Stof
Benzine - Automaat - 42.290 km 
Nieuwprijs: €15.820,-

PRIJS

€
 10.899,- 

FIAT 500 0.9 TwinAir Turbo 
Popstar Airco /15”LM/Audio 
/15”LM/Audio
September 2017 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschaked - 
40.891 km - Nieuwprijs: €18.880,-

PRIJS

€
 9.999,- 

OPEL ADAM 1.0 Turbo Jam
Juli 2015 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
61.910 km

PRIJS

€
 9.800,- 

FIAT PANDA 1.2 Popstar
Mei 2017 - Wit metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
50.696 km

WORDT

VERWACHT
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TE HUUR!
GARAGEBOXEN

in Exloo, Valthermond 
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

info@boxinvest.nl
www.boxinvest.nl 
Tel.: 0251-218026

Biologische boerderij
“de Morene”

aardappelen,
groenten en fruit

Lemenweg 4a 
Drouwen

tel. 0599-564563

Zondag 17 juli
Boerderijfair op de Blauwe 
Bessen Boerderij in 
Gasselternijveen
Na de zeer geslaagde 
fair in mei organiseert de 
Blauwe Bessen Boerderij 
zondag  17 juli weer een 
Boerderijfair. Tijdens 
deze fair is het ook weer 
smullen geblazen.

Een dag lang staan ruim 
45 standhouders met 
oa. heerlijke lekkernijen 
maar ook handnijverheid, 
brocante, planten,kaas, 
kleding en leuke snuisterijen. 
Ook aan de kinderen 
is gedacht. Zij kunnen 
schilderen en geschminkt 
worden. Daarnaast kunnen ze uilenbollen pluizen bij de 
Steenuilen vereniging en ponyrijden. Op het terras kunt 
u, onder het genot van een kop koffie met een heerlijk 
huisgemaakt gebakje of  ambachtelijk boerenijs, genieten van 
de live band Blues Diggers.

Entree € 2,-, kinderen gratis. Parkeren kunt u gratis op het 
parkeerveldje Torenveen 19. www.blauwebessenboerderij.nl 
Gasselterboerveen 30, Gasselternijveen.

Foto: Rianne van Rijsingen

Prachtige derby’s staan er op het programma in het 
nieuwe voetbalseizoen
 
De voetballers uit het verspreidingsgebied hebben nog vakantie maar over 
enkele weken begint voor deze spelers de voorbereiding op het nieuwe 
voetbalseizoen. Sommige clubs gaan het na promotie een stapje hoger 
proberen, sommige clubs blijven op hetzelfde niveau en soms daalden ze 
af  naar een lagere klasse. Maar een ding blijft wel gelijk en dat is dat er 
wederom prachtige derby’s aan zitten te komen in diverse competities. 
Week in Week uit heeft de lokale duels die het meest in het oog springen 
voor u op een rijtje gezet.
 
Buinen en Buinerveen ontmoeten 
elkaar in dezelfde competitie en dit 
is natuurlijk een absolute kraker. De 
spelers kunnen op de fiets naar deze 
wedstrijden want de dorpen liggen 
naast elkaar en zullen ook wedstrijden 
zijn die massaal zullen worden bezocht 
door de supporters. Ook spelen Buinen 
en Buinerveen o.a. tegen KSC uit 
Schoonoord.
 
Gieterveen heeft ook een paar prachtige 
wedstrijden in het verschiet. Wat dacht 
u van Gieterveen – Bareveld. Deze 
dorpen kunnen elkaar zien liggen en is 
een echte derby. Ook spelen de groen/
witten tegen het gedegradeerde SPW uit 
Stadskanaal-Noord.
 
In de 2e klasse spelen Valthermond en 
HOVC uit Odoorn tegen elkaar in de 
competitie. Na het net niet promoveren 
van Valthermond en de toch wel 
spectaculaire maar dikverdiende 
promotie van toen nog HOC gaan 
de beide clubs uit Borger-Odoorn 
proberen om elkaar de punten afhandig 
te maken. Naast deze duels staan er 

ook duels op het programma tegen 
o.a. sc Stadskanaal en vv Musselkanaal. 
Prachtige derby’s worden ook in deze 
klasse gespeeld.
 
In de 5e klasse komen De Treffer ‘16 uit 
2e Exloërmond en GKC uit Gasselte 
elkaar weer tegen. Borger-Odoorn tegen 
Aa en Hunze is altijd mooi beladen. 
Vooral De Treffer ‘16 wil natuurlijk een 
beter seizoen draaien dan afgelopen 
seizoen
want er werden nederlagen geleden 
met grote cijfers. GKC en De Treffer 
‘16 spelen ook tegen bijvoorbeeld 
Roswinkel, Pekelder Boys en 
Witteveense Boys.
 
In de klasse van Gieten zitten 8 ploegen 
uit de provincie Groningen zoals 
Groninger Boys, MOVV uit Midwolda 
en PJC uit Nieuwe Pekela. Ook zitten 
er nog enkele Drentse ploegen in zoals 
LEO uit Loon en SVZ uit Zeijen.
 
En dan de 3e klasse van Nieuw Buinen 
en Gasselternijveen. Nieuw Buinen 
beleefde met het elftal een jaar die men 

daar de laatste decennia nog nooit had 
beleefd. Met slechts enkele punten sloot 
men de competitie af  en degradatie was 
een feit. Ook zijn er wijzigingen in de 
selektie en iedereen in de voetbalwereld 
is nieuwsgierig hoe Nieuw Buinen 
zich gaat herpakken. Het dappere 
Gasselternijveen daarentegen loopt na 
de promotie natuurlijk met de borst 
vooruit en hebben zin in de hernieuwde 
kennismaking met de 3e klasse.
 
En dan sv Borger. Het team dat met 
een enorme eindspurt met louter 
overwinningen zich op onnavolgbare 
wijze de 3e klasse in speelde. Het was 
een prachtig seizoen voor de equipe 
en staf  van Arne Joling,  Het kwam 
allemaal samen dit jaar met uiteindelijk 
een prachtig feest vanwege het 75-jarig 
bestaan van de club. Joling kennende 
is hij alweer bezig om zich voor te 
bereiden op het nieuwe seizoen want 
het wordt geen eenvoudig jaar en is er 
dus werk aan de voetbalwinkel.
sv Borger gaat o.a. de derby spelen 
tegen SJS, maar ook wedstrijden tegen 
FC Klazienaveen, WVV, FC Zuidlaren, 
De Weide en Hollandscheveld staan op 
het programma.
 
EEC speelt ook komend seizoen 
wedstrijden op recreatief  niveau terwijl 
Valther Boys is gefuseerd met HOC. 
Deze club heet voortaan HOVC.  
(Week in Week uit / Harrie Meiringh)

Datums bekend van D'Exels 2022
 
Je weet het vast nog wel, vorig jaar heeft in Exloo de maand september bol 
gestaan met allerlei activiteiten in en om het plein onder de naam D'Exels. 
Door het gevarieerde aanbod was er voor iedereen wel wat te doen. Helaas 
konden toen vanwege corona de activiteiten voor de jeugd niet door gaan.
 
Enkele maanden geleden is de 
werkgroep bij elkaar geweest om terug 
te kijken op vorig jaar. Daar bleek 
een veel gehoorde wens om D'Exels 
compacter en thematisch te organiseren. 
De werkgroep heeft de handschoen 
opgepakt om hiermee aan de slag te 
gaan in nauwe samenwerking met 
de Dorpsraad, het Dorpshuis en de 
Ondernemersvereniging Exloo.
 
Inmiddels heeft de werkgroep een 
datum gepland voor een nieuwe 
editie van D'Exels en wel van 
donderdagavond 18 augustus t/m 
zondag 21 augustus met een afsluitende 
feestavond op 27 augustus. D'Exels 
zal georganiseerd worden in en om 
het Dorpshuis van Exloo Momenteel 
wordt hard gewerkt om het programma 

vorm te geven. Een tipje van de sluier 
is al op te lichten: Op zaterdagmiddag 
20 augustus wordt een culturele markt 
georganiseerd, waarbij verenigingen, 
stichtingen en andere culturele 
organisaties uit Exloo en omgeving 
zich kunnen presenteren. Daarbij kun je 
denken aan een informatiestand of  een 
optreden op het podium, maar wellicht 
ook het geven van een workshop. We 
nodigen je van harte uit om hieraan deel 
te nemen met jouw organisatie! Als je 
geïnteresseerd bent in deelname, stuur 
dan een mailtje aan dexels2022@gmail.
com, dan houden we je op de hoogte.
 
Op zondagmorgen 21 augustus 
organiseren we een dorpsbrunch in het 
Dorpshuis. We hopen, net als vorig jaar, 
op jullie enthousiaste deelname! Zet het 

alvast in je agenda. Mocht je al weten 
dat je wilt komen, meld je aan door 
een mailtje te sturen aan dexels2022@
gmail.com. Vermeld in het mailtje 
met hoeveel personen je verwacht te 
komen. Zondagmiddag vanaf  13.00 
uur starten canaf  het dorpshuis een 
zomerwandeltocht en -fietstocht.
 
Daarnaast is onze inzet om een mooie 
(muziek)activiteit voor de jeugd te 
organiseren op zaterdagavond 27 
augustus m.m.v. de Hitzzz drive-in 
show. I.v.m. Boerenrock kon deze 
deze feestavond niet op 20 augustus 
plaatsvinden en is daarom een week 
opgeschoven.
 
Komende weken zal meer informatie 
worden gedeeld over het programma 
in deze krant en in de dorpskrant De 
Boerhoorn. Je kunt ons ook volgen 
via Instagram of  Facebook (zoek op 
'Dexels' Exloo).

Uitslagen Bridgeclub 
Borger
Uitslag 4e Zomerdrive 5 Juli 2022  

A-lijn              
1. Sjef  Heeren & Herman Scheltinga  64,17%
2. Ans de Jong & Sicco de Jong  58,33%
3. Alie Lubbers & Grietje Hofsteenge  56,25%
4. Neeltje Tack & Henk Loman  54,17%
5. Jan Rosing & Jelle Zwanenburg  53,33%

Bridgeclub Borger Speelt elke dinsdagavond Zomerdrive in 
het Anker te Borger. Aanwezig: 19.00 uur.

Op zoek naar mannelijke spelers
Toneelvereniging Drouwen op mannenjacht
Speelt u al toneel, heeft u dat vroeger gedaan of  was u dit altijd nog eens 
van plan? De Toneelvereniging Vriendenkring in Drouwen is naarstig 
op zoek naar mannelijke spelers. In januari 2020 vond de voorlopig 
laatste opvoering plaats. Daarna vormde Corona letterlijk de grote 
spelbreker. Vorig jaar strandde de laatste poging opnieuw door oplopende 
besmettingscijfers.

Ondanks de aanhoudende dreiging van 
een nieuwe corona-uitbraak heeft het 
bestuur van Vriendenkring besloten 
om op woensdag 21 september a.s. 
de draad weer op te pakken. Er is nog 
één probleem. Voor een evenwichtige 
rolverdeling zoekt de toneelvereniging 
een aantal nieuwe enthousiaste 
mannelijke spelers uit de regio 
Drouwen.

Omdat de keuze van een toneelstuk 
nauw afhangt van de beschikbare 
spelers wil het bestuur graag op 
korte termijn in contact komen met 
nieuwe mannelijke leden. Minimale 
leeftijd is 16 jaar en voor de rest is een 
dosis enthousiasme de belangrijkste 
voorwaarde. Om mee te doen met deze 
voorstelling is ervaring niet nodig. Wil 

je eerst een repetitie meemaken om een 
indruk te krijgen van toneelspel dan is 
dit altijd mogelijk.

Wees een vent en meld je aan! Dat 
kan via mail: drouwenvriendenkring@
gmail.com. Wacht niet te lang want de 
repetities in het Meester Hekmanhoes 
Drouwen starten op 21 september a.s. 
De uitvoeringen staan gepland voor 
de zaterdagen 21 en 28 januari 2023. 
Tijdens de laatste ledenvergadering is 
Tanja Bode benoemd tot de nieuwe 
voorzitter van Vriendenkring. Ze volgt 
daarmee Roelof  Rozenveld op die nog 
wel als bestuurslid actief  blijft.

Adverteren in Week in Week uit? Bel 0599 - 61 33 36
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Na een afnemende gezondheid is 
onze buurman, de heer

Jacob Eefting
overleden

We wensen Geertje, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe

                                                         
            
  Roelie Blok
  Reinie Breukers
  Jennie Klaassens
  Trijntje Ubels
  Giny Levinga
  Ria Boer
  Gea en Harry Kapinga
  Hennie en Fop Douma

De buren van het pleintje, Oosteresstraat Borger

Alleen blijven was moeilijk voor je.
Je camper, scooter, fiets en de wandelingen

waren je afleiding en rustpunt.
Je was zo sterk 

En ineens was het op………

We waren nog niet klaar, maar meer tijd is ons 
helaas niet gegeven en nu moeten wij afscheid 
van jou nemen

Willem Pepping
sinds 17 juli 2013 weduwnaar van Grietje 

Pepping-Deuring.

Drouwenerveen Borger
* 3 september 1938 † 6 juli 2022

Doeg lieve pap en opa, wij houden van jou

Albert en Alie
   Sidney en Jordy
   Danny
Jan Willem en Hilga
   Maaike
   Thomas
Hilda en Martin

Correspondentieadres:
Borgerderstraat 10
9533 PA Drouwen

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

My Home werd een stichting en vierde dat op 17 juni in 
Borger
My Home is een project dat ruim 4 jaar gelden geadopteerd is door de 
diaconie van de protestantse gemeente in Borger. Dit vanuit de opvatting 
dat de kerk midden in de samenleving moet staan.

Op 29 april is de voltallige kerngroep bij 
notaris mr. H. Veldkamp geweest waar 
de akte is gepasseerd zoals dat formeel 
heet. Daarmee veranderde de naam van 
kerngroep in bestuur.
Het voordeel van een stichting is 
dat My Home nu een zogenaamd 
Rechtspersoon is geworden wat 
voor veel zaken belangrijk is o.a. het 
verkrijgen van subsidie. We worden, 
zeg maar, als Stichting nog serieuzer 
genomen.

Om dit alles te bewerkstelligen moest 
er ook het nodige papierwerk worden 
gedaan. Een beleidsplan moest gemaakt 
worden wat het oude omvangrijke 
basisdocument vervangt. En het vraagt 
nogal wat omzettingen zoals een 
ANBI-status aanvragen, inschrijven 
bij Kamer van Koophandel, een 
eigen bankrekening, de website en de 
documenten aanpassen.

Stichting My Home heeft ten 
doel: Mensen die kwetsbaar zijn 
in de dagelijkse levenssituatie te 
ondersteunen, in samenwerking met 
en in aanvulling op de professionele 
hulpverlening

Feest
Om dit te vieren werd op vrijdagmiddag 
17 juni een feestje met genodigden 
georganiseerd in het Anker. Daar werd 
door Sija Aikema kort de geschiedenis 
en ontwikkeling van My Home 
geschetst. 

Vervolgens hield de coördinator Jaap 
Lensen een inleiding met de titel   “het 
huis van geluk”. Dit ging over een studie 
van twee hoogleraren Pieter Desmet 
en Steven Fokkinga naar fundamentele 
behoeften van de mens. Vanuit de 
vraag: Wat hebben mensen nodig om 

gelukkig te zijn? ontwikkelden zij een 
model (typologie) van 13 fundamentele 
behoeften met elk 4 sub-behoeften. 
Ze vroegen een kunstenaar om hier 
een beeld bij te maken wat de poster 
het huis van geluk werd. Deze poster 
en de uitwerking van het model is het 
komende jaar het werkthema voor My 
Home.

Dit is voor My Home een prachtige 
uitdaging en verdieping om het 
project nog beter vorm te geven voor 
deelnemers en vrijwilligers. Om stil te 
staan bij wat je nodig hebt, wanneer en 
in welke mate. En te onderzoeken welke 
mogelijkheden er bestaan om het leven 
iets rijker te maken.

Oproep
Om zo goed mogelijk aan de vraag te 
kunnen voldoen hebben we vrijwilligers 
nodig. Want om mensen met elkaar te 
verbinden is het nodig dat zij een goede 
klik hebben met elkaar. Zodat er een 
duurzaam contact kan ontstaan waar 
wederkerigheid een basis is.

Muziekvereniging Harmonie Gasselte huldigt 
jubilarissen
Op zaterdag 9 juli hield muziekvereniging Harmonie Gasselte een 
afsluiting voor eigen leden. Tijdens deze middag presenteerde elke afdeling 
zich aan elkaar om zo te laten zien waar, grotendeels in coronatijd, aan is 
gewerkt tijdens de repetities en trainingen. Door corona konden jubilarissen 
de afgelopen drie jaar niet zo in het zonnetje worden gezet zoals de 
vereniging dit wilde. Deze middag leende zich hier uitstekend voor.

Een bronzen insigne voor 5 jaar 
majorette is er voor Annelin Moes, 
Yennah Alberts en Marit Oosterhuis. 
Een zilveren insigne voor 10 jaar 
majorette is er voor Kirsten Oosterhuis 
en Karen Luis. Bij de muzikanten is er 
een bronzen insigne, 12,5 jaar muzikant, 
voor Iris Aarbodem. Een zilveren 
insigne voor 25 jaar muzikant is er voor 
Marg Seggers die naast haar insigne een 
klein concert kreeg in Borgerhof  waar 
ze momenteel verblijft. 

Een gouden insigne, 40 jaar muzikant, 
is er voor Carla Pepping, Ina Hilbrands 
en Annemarie van der Linden. Een 
vergulde insigne met 1 zirkonia, 50 jaar 
muzikant, is er voor Elsje Tammenga en 
Esther Venema.

We hopen als vereniging dat we nog 
lang van deze leden mogen genieten. 
Maar eerst gaan we genieten van een 
welverdiende vakantie. De repetities 
starten weer in de week van 29 augustus.
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White Goblin Games uit 2e Exloërmond 
behoorde tot de laatste tien genomineerden
Finalisten Drentse Onderneming van het 
jaar zijn bekend

De kanshebbers om Drentse Onderneming van het Jaar 2022 te worden zijn bekend 
gemaakt. InterStage BV, M&G Group en Sportconfex Assen.
 
De uitgever van bord-, kaart- en 
dobbelspellen White Goblin Games uit 
2e Exloërmond drong ook door tot de 
laatste tien genomineerden voor ‘Drentse 
onderneming van het jaar’ maar haalde 
de finale niet. De overige 9 genomineerde 
ondernemingen presenteerden zich onlangs 

tijdens de nominatiebijeenkomst van 5 juli in 
het Gevangenismuseum te Veenhuizen. Die 
avond werden de hierboven genoemde drie 
bedrijven verkozen om door te stromen naar 
de feestelijke finale op donderdag 6 oktober 
in het Atlas Theater in Emmen.

Excursie naar de Tweelingen vanuit 
Schoonloo
 
Op Woensdag 20 juli 2022 houdt Nationaal Park Drentsche Aa om 19.00 uur een 
excursie naar de Tweelingen. Start is de Parkeerplaats Loomeer bij Schoonloo. De 
excursie duur 2,5 uur en is ca. 6 km. 

Middenin de bossen op het voormalige 
Schoonloërveld liggen een paar veenplassen 
die sinds jaar en dag de naam De Tweelingen 
dragen. In de bossen van Schoonloo 
liggen veel veentjes, oude pingoruïnes die 
grotendeels zijn dichtgegroeid. Toen het 
Schoonloërveld in de 20e eeuw ontgonnen 
werd, werden de beste stukken omgetoverd 
in lucratief  akkerland. De armste delen waren 
meestal nog wel geschikt voor de aanleg van 
bos. Ook hier op het Schoonloërveld werden 
honderden hectares Staatsbossen aangelegd. 
De slechtste stukken van het veld moesten de 

ontginners noodgedwongen overslaan. Vaak 
omdat het terrein te geaccidenteerd was of  
veel te nat. En zo kan het gebeuren dat dat 
slechtste stukken van het veld van toen nu 
onze mooiste stukjes natuur zijn, zoals De 
Tweelingen.

Deelname is gratis. Na afloop van de excursie 
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor 
het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Waterdichte 
schoenen en een verrekijker worden 
aanbevolen. Honden worden niet toegelaten 
tijdens deze wandeling.

Kindercentrum Het Speelhuis is 10 jaar in 
Ees: 'Wij kunnen net iets meer bieden!'

Kindercentrum Het Speelhuis heeft vorige week een groot feest gevierd, want tien 
jaar geleden zijn ze naar de locatie net buiten Ees verhuisd. Als je het terrein van 
het kindercentrum oploopt zie je veel groen. Aan de rechterkant staan de pony's en 
de paarden. Links staan de schapen, geiten, poezen en kippen. Ook hebben ze een 
enorme buitenruimte waar de kinderen in alle veiligheid zich kunnen ontwikkelen, 
want dat is volgens Matthijn en Marlies het allerbelangrijkst.

'In juli 2012 zijn we met ons kinderdagverblijf  
van onze woning in Borger naar Ees 
verhuisd. We begonnen met 19 kinderen en 
ondertussen hebben we er wel 160', begint 
Matthijn, die mede-eigenaar is van het 
kindercentrum.

Het feest dat gegeven is was een groot 
succes. Marlies: 'Ik denk dat er een man 
of  150 aanwezig was op het jubileumfeest. 
Het was erg gezellig. Kinderentertainer 
Jos Tipker deed de opening, het Drentse 
ijsmannetje deelde ijs uit en we hadden 
allemaal verschillende spellen.' Het thema van 
het feest was Hawaii en dat bleek ook aan de 
aankleding, dat er een week later nog steeds 
hangt.

De kinderopvang van Matthijs en Marlies 
is een gezonde kinderopvang en dat komt 
overal in terug. 'We proberen met de kinderen 
gezonde dingen te eten en we hebben onze 
eigen moestuin. Tijdens de opvang krijgen 
de kinderen dan ook alleen gezond eten 
en drinken binnen. We delen vaak reepjes 
komkommer en paprika uit. Ook zijn de 
kinderen helemaal enthousiast over het 
fruitwater!'

Ook het traktatiebeleid op de kinderopvang 
in Ees is gezond. 'We hebben veel tijd 
en energie in de gezonde kinderopvang 
gestoken. We vinden het erg belangrijk 
dat kinderen leren dat er ook gezonde 
alternatieven voor snoepen bestaat.  

De traktaties zijn hier allemaal gezond en 
gemaakt van druiven, kiwi's en ouders maken 
daar leuke beestjes van.'

Ouders uit de wijde omgeving komen hun 
kinderen brengen naar de kinderopvang in 
Ees. Marlies denkt wel te weten waardoor 
dat komt. 'We zijn erg veel buiten, omdat we 
een groene opvang zijn. Daarnaast is binnen 
bewust gekozen voor een ruime huiselijke 
stijl. Ook de dieren spreekt de mensen 
erg aan om hun kind naar onze opvang te 
brengen.'

Ook de kwaliteit van de opvang is erg hoog. 
'We hebben de afgelopen jaren echt ingezet 
op kwaliteit. We vragen erg veel van de 
pedagogisch medewerksters, waardoor de 
kwaliteit van hen ook hoger wordt.' Ook over 
de buitenruimte is nagedacht, zo is er bewust 
een speelheuvel in de tuin, waar kinderen 
van alle leeftijden op kunnen klimmen. 'Ook 
mogen wij Nijntje Beweeglessen organiseren. 
Door dat te introduceren komt alles aan bod 
en wordt de gehele motoriek ondersteund.'

Matthijn en Marlies blijven bescheiden. 'Ik 
denk dat onze fantastische pedagogisch 
medewerkers erg goed omgaan met de 
kinderen en dat we met elkaar erg bewust zijn 
met wat we de kinderen aanbieden. Bij een 
ander komen de kinderen ook rijk weg, maar 
wij kunnen net iets meer bieden.' (Week in 
Week uit / Rutger Breider)

Matthijn en Marlies in de tuin van hun gezonde kindercentrum in Ees

FEKO in Gasselternijveen vierde haar 
vijfjarig jubileum

Afgelopen vrijdag 8 juli viert FEKO, Groothandel in bevestigingsmateriaal uit 
Gasselternijveen haar vijfjarig jubileum. Maart 2017 is de groothandel gestart met een 
halve loods, ondertussen maken ze gebruik van 3 loodsen én hebben ze een nieuw 
kantoorpand neergezet.

FEKO is uniek in haar soort doordat ze 
rechtstreeks bij verschillende Europese 
fabrikanten inkoopt en dit lokaal uitlevert 
onder haar eigen FEKO merken. Door 
de hoge graad van digitalisering zijn haar 
producten snel te bestellen en te leveren 
aan de bouw en industrie. Het assortiment 
omvat inmiddels een 15.000 artikelen. 
Naast dat FEKO gebruik maakt van 
vertegenwoordigers in de Noordelijke 
provincies hebben ze een professionele 
webshop, welke door klanten uit heel 

Nederland, maar ook door bedrijven 
uit België, Duitsland en Zweden wordt 
gevonden.

In de afgelopen jaren is het bedrijf  enorm 
gegroeid en maakt het ondertussen 
gebruik van 3 ruime loodsen en een nieuw 
kantoorpand. Afgelopen vrijdag 8 juli zijn 
klanten en leveranciers uitgenodigd om 
onder het genot van een hapje, drankje en 
live-muziek de veranderingen te komen 
aanschouwen.

a.s. donderdag tussen 14.30 – 16.30 uur
Afscheidsreceptie voor 
Jannie Hadderingh van obs de Dobbe
in Gasselte
Na jaren met grote inzet, veel deskundigheid, warmte en betrokkenheid gewerkt te 
hebben in het onderwijs, gaat juf  Jannie Hadderingh van obs de Dobbe met pensioen.

Dit afscheid wil het team natuurlijk niet 
zomaar voorbij laten gaan. Zij nodigen u 
van harte uit om aanwezig te zijn bij haar 
afscheidsreceptie. Ouders, oud-leerlingen, 
oud-collega’s en belangstellenden zijn van 

harte welkom om juf  Jannie op donderdag 
14 juli 2022 tussen 14.30 uur en 16.30 uur de 
hand te schudden. Locatie: obs de Dobbe, 
Achter de Brinken 6C, 9462 RH, Gasselte.

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



Even voorstellen: Onze nieuwe college!

Achter de schermen was hij al geruime tijd politiek actief in de buurgemeente 
Emmen. Bovendien hee�  hij een � inke portie politiek-bestuurlijke werkervaring 
bij overheidsorganisaties achter de rug. “Verkeer en vervoer en Economische zaken 

waren mijn werkvelden toen ik bij de provincie Drenthe werkte en de afgelopen ruim 
1,5 jaar richtte ik me bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag 
vooral op de energietransitie. Ik heb in die sectoren een groot netwerk opgebouwd. Bij 
de portefeuilleverdeling heb ik dan ook speci� ek gevraagd om deze onderwerpen te 
mogen doen.” De uitdagingen van Hartsuikers portefeuille passen bij zijn proactieve, 
resultaatgerichte karakter. “Ik vind dat we op het gebied van verduurzaming echt moeten 
versnellen, zowel als het gaat om de woningvoorraad als om het maatschappelijk vastgoed 
zoals sportvoorzieningen en scholen. Bij nieuwbouw is de inzet gasloos. Dat is heel helder. 
Wat we aan bestaande gebouwen kunnen aanpassen, hangt af van de beperkingen die 
zo’n gebouw hee� . Ik vind wel: als je van burgers en inwoners vraagt om hun huis te 
verduurzamen, moet je als gemeente het goede voorbeeld geven. De nieuw- en verbouw van 
bijvoorbeeld het gemeentehuis moet zo duurzaam mogelijk zijn. We leveren hiermee een 
substantiële bijdrage aan de klimaatopgave en verlagen tegelijkertijd de energiekosten.” 

Het versterken van de regionale economie staat bij Hartsuiker eveneens hoog op de agenda. 
“Landbouw is niet alleen economisch, maar ook voor de lee� aarheid op het platteland 
en voor de inrichting en beheer van natuur en landschap belangrijk. Om een duurzaam 
toekomstperspectief te creëren, moet er helderheid komen over waar onze boeren aan 
toe zijn als het gaat om klimaat, waterkwaliteit en natuurherstel. Dat is iets wat we 
gebiedsgericht en vooral samen moeten vormgeven met de provincie, de agrarische sector, 
vertegenwoordigers vanuit de industrie en de mobiliteit en betrokken maatschappelijke 
organisaties.” Dat het college inzet op versterking van de toeristisch recreatieve sector is 
logisch, vindt Hartsuiker. “Een belangrijk deel van de werkgelegenheid in onze gemeente 
zit in die sector. We willen investeren in onze toeristisch-recreatieve infrastructuur en een 
impuls geven aan het toerisme in het veenkoloniale gebied. We willen echt de balans 
tussen zand en veen versterken. Over het ‘hoe’ gaan we met de raad en inwoners in 
gesprek.” Dan benoemt Hartsuiker ook nog de Nedersaksenlijn. “Samen met de betrokken 
gemeenten en de drie provincies willen we hier stappen in zetten. De Nedersaksenlijn kan 
een ‘gamechanger’ zijn voor de regio Zuidoost-Drenthe, de Gronings-Drentse Veenkoloniën 
en dus ook voor Borger-Odoorn. Alleen al de energie die zo’n traject gee� , de mogelijkheden 
qua bereikbaarheid en ontsluiting…die zijn enorm!”

Startte ruim 12 jaar geleden namens het CDA in de lokale politiek. Eerst als fractie-
assistent, daarna raadslid en de laatste anderhalf jaar als fractievoorzitter. De 
vervolgstap is het wethouderschap, een functie die ze ook namens de ChristenUnie 

invult. Huijing vormt samen met Bernard Jansen een twee-eenheid op het sociaal 
domein. Voor haar een logische portefeuille. “Mijn vorige werkgever was Leerwerkbedrijf 
Menso in Emmen en ik werkte op het gebied van jongeren en schooluitval en alles wat 
daarbij komt kijken. Met name bij jongeren kun je het verschil maken door ze een beetje 
op weg te helpen. Dan is hun toekomstperspectief direct anders. Het is een ontzettend 
leuke doelgroep. Daarnaast valt er ook voor de groep van 18 – 118 genoeg te doen. Er 
liggen heel wat uitdagingen op het gebied van zorg. Dus ja, dit is dus wel mijn hoek. Dit 
zit in mijn genen.”

Jansen en Huijing zijn verschillend van aard maar juist dan kun je een goede 
werkverdeling maken, vindt ze. “Het sociaal domein is geen homogene massa. Dat is een 
divers veld met verschillende vraagstukken. Dan kijk je wat past bij je persoonlijkheid. Ik 
ben een open boek en zoek waar het de mensen raakt. Bernard is procesmatig sterk. Juist 
daarin versterken we elkaar. Ook de samenwerking binnen het hele wethouders team 
pakt nog beter uit dan ik verwacht had. We snappen elkaar, verstaan elkaar en dat heb 
je ook nodig. We stapten in een rijdende trein en kwamen in het achterste wagonnetje 
binnen. Nu vinden we samen onze weg naar voren.”

De komende periode wil Huijing er speci� ek aan werken om met name middelbare 
scholieren meer in beweging te krijgen. “We hebben in het verleden combicoaches 
ingezet. Het was preventief en zou werken op de langere termijn maar wat het ons nu 
� nancieel opleverde, wist men niet. Maar we zien nu dat het wel degelijk wat oplevert. 
Veel middelbare school-jongeren hebben het echt goed op de rit hoor, maar er is ook een 
groep die kwetsbaar is. Het is bovendien een lee� ijd waarin je gevormd wordt en als je 
dan onvoldoende stut en steun hebt, kan het leven moeizaam en ingewikkeld worden. 
Ik zou het die jongeren gunnen dat ze wat meer steun en structuur hebben. Sport, 
beweging en cultuur draagt eraan bij dat jongeren beter in hun vel zitten, meer worden 
gezien en makkelijker ergens aan kunnen kloppen. Ik denk dat het heel preventief werkt. 
Overigens is dit voor alle lee� ijden van belang.”

Is een van de medeoprichters van Lee� aar Borger Odoorn, dat in 2018 voor het eerst 
aan de gemeenteraadsverkiezingen meedeed. Het wethouderschap was geen speci� eke 
ambitie voor Jansen. Hij was al 42 jaar ambtenaar bij de gemeenten Emmen, De 

Wolden en Hoogeveen en adviseerde rechtstreeks aan bestuurders, vooral over zaken in 
het sociaal domein. “Ik was van plan over twee jaar met pensioen te gaan, maar toen 
wij gevraagd werden om mee te doen aan de coalitie heb ik mijn pensioenplannen 
opgeschort. Dat LBO vier jaar na de start aan een college mocht meedoen, dat we als 
tweede lokale partij het vertrouwen kregen van kiezers, dat vind ik een hele eer. 
Een goed wethouders team hee�  verschillende persoonlijkheden nodig. We weten ook 
van elkaar dat we verschillende voorkeuren in handelen hebben. Ik ben wat rustiger 
en beschouwend van aard, sociaal gericht en op de regels.” Jansens portefeuille is voor 
hem bekend terrein, maar hij wil niet in zijn comfortzone blijven zitten. “Ik wilde ook 
graag iets nieuws gaan doen. Iets dat mij prikkelt en uitdaagt. Vergunningsverlening, 
Toezicht en Handhaving is dat bijvoorbeeld, maar ICT en cybersecurity zijn ook nieuw. 
Cybersecurity is sowieso een opkomend probleem, ook binnen Borger-Odoorn. Dagelijks 
merken we dat hackers proberen in te breken in de gemeentelijke systemen. Dat is echt 
een dingetje…” 
Jansen is gebiedswethouder voor het zuidelijk veengebied. Wederom een bewuste 
keus waar hij de prestatieve lat voor zichzelf redelijk hoog hee�  gelegd. “Ik wil graag 
investeren in het onderwijs in het veengebied. Vooral het onderwijs en de armoede 
hebben mijn aandacht. In een onderzoek onder een aantal gemeenten, waaronder 
ook Borger-Odoorn is een vergelijking gemaakt: wat stemmen mensen? Wat is het 
opkomstpercentage? Waar stemmen ze landelijk, provinciaal en gemeentelijk op? Daaruit 
bleek dat de opkomst in met name het veenkoloniale gedeelte van onze gemeente 
relatief laag is. Dat is bijzonder. Ik zou graag zien dat we in de komende vier jaren het 
vertrouwen van de inwoners terugwinnen. Dat het opkomstpercentage bij verkiezingen 
hoger wordt en er een genuanceerd beeld ontstaat in de keuzes van inwoners. Vooral ook 
dat de inwoners zich uitgenodigd voelen weer te gaan stemmen. Verder werk ik er graag 
aan dat de echte kansenongelijkheid, die in de veenkoloniën een rol speelt en zeker 
onder de jongeren daar, is afgenomen. Dat is een actueel sociaal thema en dat begint 
bij goed onderwijs en voorschoolse educatie. Daar steek ik op in. En hoe ik dat hoop te 
doen? In ieder geval door daar veel ter plekke te zijn en zoveel mogelijk in overleg mét de 
inwoners te komen tot keuzes voor onze toekomst.”

Hee�  inmiddels zestien jaar raadslidmaatschap, waarvan twaalf jaar als 
fractievoorzitter achter de rug. Zijn stap naar het college is een logische. Hij beheert 
een zware, ook wel invloedrijk genoemde portefeuille met ruimtelijke ordening, 

Omgevingswet, � nanciën en grondzaken. Bovendien is Wonen ‘hot’ tegenwoordig. Maar 
Zwiep ziet dat genuanceerder. “Als je naar onze begroting kijkt, zie je dat het meeste geld 
omgaat in het sociaal domein. Iedereen hee�  een prachtige, invloedrijke portefeuille.” 

PvdA-er Zwiep is duidelijk over zijn doelstellingen. “Al onze inwoners moeten op een 
goede manier kunnen wonen in Borger-Odoorn en in een mooie leefomgeving. Maakt 
niet uit of het huur is of een woning in eigen bezit. De wachtlijst voor huurwoningen 
moet korter en we willen naar het doorstromingsbeleid kijken. Mensen die sociaal en 
economisch gebonden zijn aan onze gemeente moeten voorrang hebben op de markt en 
als je een woning hebt, moet je er ook gaan wonen. Zo zorg je dat de huurprijzen niet 
verhoogd worden door huisjesmelkers. Nu is dat bij ons niet het grootste probleem, maar 
het moet ook niet zover komen.” Zwiep hee�  zijn plannen voor de bouw van woningen 
inmiddels in de startblokken staan. “Ik wil niet alleen in de grote kernen bouwen, maar 
ook in de kleinere dorpen. We moeten spreiden. Er zijn jongeren die in die kleine dorpen 
wonen en er graag willen blijven wonen. Over vier jaar moeten er stenen gestapeld zijn. 
Maar wel op de juiste plekken en voor de juiste groepen. En duurzaam.” 

Zwiep kijkt speci� ek naar nieuwe initiatieven voor de dorpen in het veengebied. “Ik ga 
voor een Multi Functionele Accommodatie, een MFA in Tweede Exloërmond. We werken 
bovendien aan een integraal huisvestingsplan voor scholen. Dat is hard nodig. Ik zou het 
mooi vinden als die twee scholen in die MFA terecht komen plus dat daar het dorpshuis 
in komt met nog wat andere functionaliteiten. Een ander belangrijk aandachtspunt 
en ‘een handenbinder’ voor Zwiep is de invoering van de nieuwe Omgevingswet. “Het 
grijpt in op al onze portefeuilles. De wet hee�  mooie uitgangspunten en het zou mij 
een lief ding zijn als die wet in werking treedt op 1 januari 2023. We zijn technisch wel 
ingeregeld maar we moeten ermee leren werken. Participatie rond nieuwe initiatieven 
moeten we goed regelen. We horen vaak de uitersten, de uitgesproken groepen. Maar de 
stilzwijgende meerderheid moeten we ook een stem kunnen geven. Dat moeten we goed 
meewegen.” 

■ Bernard Jansen (1959)

Burgemeester Jan Seton van de gemeente 
Borger-Odoorn hee�  sinds een paar 
weken een nieuwe ploeg wethouders 
om zich heen. Ze zijn voortvarend 
aan het werk gegaan en – belangrijk 
– dat doen ze als team! Portefeuilles 
overlappen elkaar en dat dwingt ze tot 
samenwerking, afstemming en kennis 
van elkaars werkzaamheden. De vier 
wethouders kunnen het buitengewoon 
goed met elkaar vinden, tot tevredenheid 
van Seton: “Ze zijn alle vier nieuw in het 
college, maar zeker geen groentjes in de 
politiek. Ze hebben kennis van zaken en 
ieder brengt een eigen netwerk mee. Dat 
helpt ons allemaal. We zijn aanvullend, 
complementair. Uiteindelijk staan we er 
met elkaar voor.” Seton is als burgemeester 
aanspreekbaar voor alle inwoners van de 
gemeente en de wethouders kregen elk 
een speci� ek leefgebied toebedeeld, als 
aanvulling op hun portefeuille. Seton: 
“Wethouders zoeken actief dit gebied op, 
vertegenwoordigen de gemeente, halen in 
gesprek met de inwoners signalen uit het 
gebied op om mee te nemen in het college. 
Dat is precies de lijn die we met elkaar 
kozen voor dit college: ‘Samen denken, 
samen doen’. Dus met de inwoners, dicht 
bij de inwoners.” 

Jeroen 
Hartsuiker

Ankie Huijing-
Van Tongeren

Jan Seton
Burgemeester

Bernard
Jansen

Henk
Zwiep

■ ■ Ankie Huijing-Van Tongeren  (1975) ■ Henk Zwiep (1960)■ Jeroen Hartsuiker (1984)

Portefeuilles

Jeroen Hartsuiker (VVD)

Economische Zaken, Recreatie & Toerisme, Landbouw, 
Verkeer & Mobiliteit, Beheer openbare ruimten en groen, 
Energie & duurzaamheid, Klimaatadaptatie & Milieu, 
Gemeentelijk vastgoed, gemeentehuis en -werf

Leefgebied: Borger, Drouwen, Bronneger, 
Bronnegerveen, Buinen, Westdorp, Ees, Eesergroen, 
Eeserveen en Ellertshaar 

Ankie Huijing-van Tongeren (CDA / CU)

Sociaal domein, WMO en Welzijn, Jeugdzorg, 
Laaggeletterdheid, Volksgezondheid, Sport & bewegen, 
Cultuur & erfgoed, Leefgebieden & voorzieningenbeleid

Leefgebied: Nieuw-Buinen, Buinerveen, 
Drouwenermond en Drouwenerveen

Jan Seton
Openbare orde en veiligheid, Aanpak ondermijning 
Handhaving, Gebiedspromotie/Cittaslow, Personeel 
en organisatie, Regionale, intergemeentelijke en 
internationale samenwerking

Bernard Jansen (Lee� aar Borger-Odoorn)

Onderwijs en Brede school, Werk en inkomen, 
Inburgering, Armoede-/minimabeleid, 
Arbeidsmarktbeleid, Informatisering, Automatisering en 
Cybersecurity, Vergunningen, Toezicht en Evenementen, 
Communicatie en dienstverlening

Leefgebied: 1e en 2e Exloërmond, Exloërveen, 
Valthermond, 2e Valthermond en Zandberg

Henk Zwiep (PvdA)

Ruimtelijke Ordening, Wonen en volkshuisvesting, 
Omgevingswet, Financiën, Planning & Control, 
Grondbedrijf, Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Leefgebied: Exloo, Odoorn, Valthe, Klijndijk, 
Odoornerveen
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logisch, vindt Hartsuiker. “Een belangrijk deel van de werkgelegenheid in onze gemeente 
zit in die sector. We willen investeren in onze toeristisch-recreatieve infrastructuur en een 
impuls geven aan het toerisme in het veenkoloniale gebied. We willen echt de balans 
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daarbij komt kijken. Met name bij jongeren kun je het verschil maken door ze een beetje 
op weg te helpen. Dan is hun toekomstperspectief direct anders. Het is een ontzettend 
leuke doelgroep. Daarnaast valt er ook voor de groep van 18 – 118 genoeg te doen. Er 
liggen heel wat uitdagingen op het gebied van zorg. Dus ja, dit is dus wel mijn hoek. Dit 
zit in mijn genen.”

Jansen en Huijing zijn verschillend van aard maar juist dan kun je een goede 
werkverdeling maken, vindt ze. “Het sociaal domein is geen homogene massa. Dat is een 
divers veld met verschillende vraagstukken. Dan kijk je wat past bij je persoonlijkheid. Ik 
ben een open boek en zoek waar het de mensen raakt. Bernard is procesmatig sterk. Juist 
daarin versterken we elkaar. Ook de samenwerking binnen het hele wethouders team 
pakt nog beter uit dan ik verwacht had. We snappen elkaar, verstaan elkaar en dat heb 
je ook nodig. We stapten in een rijdende trein en kwamen in het achterste wagonnetje 
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De komende periode wil Huijing er speci� ek aan werken om met name middelbare 
scholieren meer in beweging te krijgen. “We hebben in het verleden combicoaches 
ingezet. Het was preventief en zou werken op de langere termijn maar wat het ons nu 
� nancieel opleverde, wist men niet. Maar we zien nu dat het wel degelijk wat oplevert. 
Veel middelbare school-jongeren hebben het echt goed op de rit hoor, maar er is ook een 
groep die kwetsbaar is. Het is bovendien een lee� ijd waarin je gevormd wordt en als je 
dan onvoldoende stut en steun hebt, kan het leven moeizaam en ingewikkeld worden. 
Ik zou het die jongeren gunnen dat ze wat meer steun en structuur hebben. Sport, 
beweging en cultuur draagt eraan bij dat jongeren beter in hun vel zitten, meer worden 
gezien en makkelijker ergens aan kunnen kloppen. Ik denk dat het heel preventief werkt. 
Overigens is dit voor alle lee� ijden van belang.”

Is een van de medeoprichters van Lee� aar Borger Odoorn, dat in 2018 voor het eerst 
aan de gemeenteraadsverkiezingen meedeed. Het wethouderschap was geen speci� eke 
ambitie voor Jansen. Hij was al 42 jaar ambtenaar bij de gemeenten Emmen, De 

Wolden en Hoogeveen en adviseerde rechtstreeks aan bestuurders, vooral over zaken in 
het sociaal domein. “Ik was van plan over twee jaar met pensioen te gaan, maar toen 
wij gevraagd werden om mee te doen aan de coalitie heb ik mijn pensioenplannen 
opgeschort. Dat LBO vier jaar na de start aan een college mocht meedoen, dat we als 
tweede lokale partij het vertrouwen kregen van kiezers, dat vind ik een hele eer. 
Een goed wethouders team hee�  verschillende persoonlijkheden nodig. We weten ook 
van elkaar dat we verschillende voorkeuren in handelen hebben. Ik ben wat rustiger 
en beschouwend van aard, sociaal gericht en op de regels.” Jansens portefeuille is voor 
hem bekend terrein, maar hij wil niet in zijn comfortzone blijven zitten. “Ik wilde ook 
graag iets nieuws gaan doen. Iets dat mij prikkelt en uitdaagt. Vergunningsverlening, 
Toezicht en Handhaving is dat bijvoorbeeld, maar ICT en cybersecurity zijn ook nieuw. 
Cybersecurity is sowieso een opkomend probleem, ook binnen Borger-Odoorn. Dagelijks 
merken we dat hackers proberen in te breken in de gemeentelijke systemen. Dat is echt 
een dingetje…” 
Jansen is gebiedswethouder voor het zuidelijk veengebied. Wederom een bewuste 
keus waar hij de prestatieve lat voor zichzelf redelijk hoog hee�  gelegd. “Ik wil graag 
investeren in het onderwijs in het veengebied. Vooral het onderwijs en de armoede 
hebben mijn aandacht. In een onderzoek onder een aantal gemeenten, waaronder 
ook Borger-Odoorn is een vergelijking gemaakt: wat stemmen mensen? Wat is het 
opkomstpercentage? Waar stemmen ze landelijk, provinciaal en gemeentelijk op? Daaruit 
bleek dat de opkomst in met name het veenkoloniale gedeelte van onze gemeente 
relatief laag is. Dat is bijzonder. Ik zou graag zien dat we in de komende vier jaren het 
vertrouwen van de inwoners terugwinnen. Dat het opkomstpercentage bij verkiezingen 
hoger wordt en er een genuanceerd beeld ontstaat in de keuzes van inwoners. Vooral ook 
dat de inwoners zich uitgenodigd voelen weer te gaan stemmen. Verder werk ik er graag 
aan dat de echte kansenongelijkheid, die in de veenkoloniën een rol speelt en zeker 
onder de jongeren daar, is afgenomen. Dat is een actueel sociaal thema en dat begint 
bij goed onderwijs en voorschoolse educatie. Daar steek ik op in. En hoe ik dat hoop te 
doen? In ieder geval door daar veel ter plekke te zijn en zoveel mogelijk in overleg mét de 
inwoners te komen tot keuzes voor onze toekomst.”

Hee�  inmiddels zestien jaar raadslidmaatschap, waarvan twaalf jaar als 
fractievoorzitter achter de rug. Zijn stap naar het college is een logische. Hij beheert 
een zware, ook wel invloedrijk genoemde portefeuille met ruimtelijke ordening, 

Omgevingswet, � nanciën en grondzaken. Bovendien is Wonen ‘hot’ tegenwoordig. Maar 
Zwiep ziet dat genuanceerder. “Als je naar onze begroting kijkt, zie je dat het meeste geld 
omgaat in het sociaal domein. Iedereen hee�  een prachtige, invloedrijke portefeuille.” 

PvdA-er Zwiep is duidelijk over zijn doelstellingen. “Al onze inwoners moeten op een 
goede manier kunnen wonen in Borger-Odoorn en in een mooie leefomgeving. Maakt 
niet uit of het huur is of een woning in eigen bezit. De wachtlijst voor huurwoningen 
moet korter en we willen naar het doorstromingsbeleid kijken. Mensen die sociaal en 
economisch gebonden zijn aan onze gemeente moeten voorrang hebben op de markt en 
als je een woning hebt, moet je er ook gaan wonen. Zo zorg je dat de huurprijzen niet 
verhoogd worden door huisjesmelkers. Nu is dat bij ons niet het grootste probleem, maar 
het moet ook niet zover komen.” Zwiep hee�  zijn plannen voor de bouw van woningen 
inmiddels in de startblokken staan. “Ik wil niet alleen in de grote kernen bouwen, maar 
ook in de kleinere dorpen. We moeten spreiden. Er zijn jongeren die in die kleine dorpen 
wonen en er graag willen blijven wonen. Over vier jaar moeten er stenen gestapeld zijn. 
Maar wel op de juiste plekken en voor de juiste groepen. En duurzaam.” 

Zwiep kijkt speci� ek naar nieuwe initiatieven voor de dorpen in het veengebied. “Ik ga 
voor een Multi Functionele Accommodatie, een MFA in Tweede Exloërmond. We werken 
bovendien aan een integraal huisvestingsplan voor scholen. Dat is hard nodig. Ik zou het 
mooi vinden als die twee scholen in die MFA terecht komen plus dat daar het dorpshuis 
in komt met nog wat andere functionaliteiten. Een ander belangrijk aandachtspunt 
en ‘een handenbinder’ voor Zwiep is de invoering van de nieuwe Omgevingswet. “Het 
grijpt in op al onze portefeuilles. De wet hee�  mooie uitgangspunten en het zou mij 
een lief ding zijn als die wet in werking treedt op 1 januari 2023. We zijn technisch wel 
ingeregeld maar we moeten ermee leren werken. Participatie rond nieuwe initiatieven 
moeten we goed regelen. We horen vaak de uitersten, de uitgesproken groepen. Maar de 
stilzwijgende meerderheid moeten we ook een stem kunnen geven. Dat moeten we goed 
meewegen.” 

■ Bernard Jansen (1959)

Burgemeester Jan Seton van de gemeente 
Borger-Odoorn hee�  sinds een paar 
weken een nieuwe ploeg wethouders 
om zich heen. Ze zijn voortvarend 
aan het werk gegaan en – belangrijk 
– dat doen ze als team! Portefeuilles 
overlappen elkaar en dat dwingt ze tot 
samenwerking, afstemming en kennis 
van elkaars werkzaamheden. De vier 
wethouders kunnen het buitengewoon 
goed met elkaar vinden, tot tevredenheid 
van Seton: “Ze zijn alle vier nieuw in het 
college, maar zeker geen groentjes in de 
politiek. Ze hebben kennis van zaken en 
ieder brengt een eigen netwerk mee. Dat 
helpt ons allemaal. We zijn aanvullend, 
complementair. Uiteindelijk staan we er 
met elkaar voor.” Seton is als burgemeester 
aanspreekbaar voor alle inwoners van de 
gemeente en de wethouders kregen elk 
een speci� ek leefgebied toebedeeld, als 
aanvulling op hun portefeuille. Seton: 
“Wethouders zoeken actief dit gebied op, 
vertegenwoordigen de gemeente, halen in 
gesprek met de inwoners signalen uit het 
gebied op om mee te nemen in het college. 
Dat is precies de lijn die we met elkaar 
kozen voor dit college: ‘Samen denken, 
samen doen’. Dus met de inwoners, dicht 
bij de inwoners.” 

Jeroen 
Hartsuiker

Ankie Huijing-
Van Tongeren

Jan Seton
Burgemeester

Bernard
Jansen

Henk
Zwiep

■ ■ Ankie Huijing-Van Tongeren  (1975) ■ Henk Zwiep (1960)■ Jeroen Hartsuiker (1984)

Portefeuilles

Jeroen Hartsuiker (VVD)

Economische Zaken, Recreatie & Toerisme, Landbouw, 
Verkeer & Mobiliteit, Beheer openbare ruimten en groen, 
Energie & duurzaamheid, Klimaatadaptatie & Milieu, 
Gemeentelijk vastgoed, gemeentehuis en -werf

Leefgebied: Borger, Drouwen, Bronneger, 
Bronnegerveen, Buinen, Westdorp, Ees, Eesergroen, 
Eeserveen en Ellertshaar 

Ankie Huijing-van Tongeren (CDA / CU)

Sociaal domein, WMO en Welzijn, Jeugdzorg, 
Laaggeletterdheid, Volksgezondheid, Sport & bewegen, 
Cultuur & erfgoed, Leefgebieden & voorzieningenbeleid

Leefgebied: Nieuw-Buinen, Buinerveen, 
Drouwenermond en Drouwenerveen

Jan Seton
Openbare orde en veiligheid, Aanpak ondermijning 
Handhaving, Gebiedspromotie/Cittaslow, Personeel 
en organisatie, Regionale, intergemeentelijke en 
internationale samenwerking

Bernard Jansen (Lee� aar Borger-Odoorn)

Onderwijs en Brede school, Werk en inkomen, 
Inburgering, Armoede-/minimabeleid, 
Arbeidsmarktbeleid, Informatisering, Automatisering en 
Cybersecurity, Vergunningen, Toezicht en Evenementen, 
Communicatie en dienstverlening

Leefgebied: 1e en 2e Exloërmond, Exloërveen, 
Valthermond, 2e Valthermond en Zandberg

Henk Zwiep (PvdA)

Ruimtelijke Ordening, Wonen en volkshuisvesting, 
Omgevingswet, Financiën, Planning & Control, 
Grondbedrijf, Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Leefgebied: Exloo, Odoorn, Valthe, Klijndijk, 
Odoornerveen

BORGER-ODOORN

▶   Vragen? E info@borger-odoorn.nl of T 14591                               ▶  www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad
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Grand café Old Smuggler in Valthermond geopend, dé 
nieuwe ontmoetingsplek voor jong en oud
Vorige week woensdag verrichtte gedeputeerde Henk Brink de 
officiële opening van Grand Café Old Smuggler in Valthermond. Het 
oude en verpauperde pand werd al in 2017 door de familie Greven 
aangekocht en na de sloop ervan werd besloten een nieuw pand, in 
oude stijl, te bouwen om Valthermond weer een horecagelegenheid 
terug te kunnen geven.

“Daarbij hebben we het geluk gehad 
dat we gebruik konden maken van 
een provinciale subsidieregeling, 
de Herstructurering Ruimtelijke 
Kwaliteit 2021”, vertelt Harm 
Greven. Hij runt het grand café 
samen met zijn zonen Jeffrey, 
Rodney en Wesley. “Dankzij deze 
subsidie konden we het pand 
herbouwen, helemaal in de stijl 
van het voormalige bruincafé 
en volledig duurzaam. Het puin 
dat na de sloop van het oude 
pand overbleef  is bijvoorbeeld 
hergebruikt om de grond te 
verbeteren.”

Voor de inwoners van Valthermond 
is het grand café een aanwinst want 
een horecazaak was er al een tijd 

niet meer in het dorp. “Jong en 
oud is welkom en we denken dat 
het vooral voor de jongeren fijn 
is dat ze niet meer naar Emmen 
of  Stadskanaal hoeven te reizen 
voor het drinken van een biertje of  
om een potje te kunnen darten of  
biljarten”, aldus Harm. Het grand 
café zal op vrijdag, zaterdag en 
zondag geopend zijn en op andere 
dagen ook op afspraak voor feesten 
of  partijen. U bent van harte 
welkom om te komen genieten van 
een lekkere kop koffie met taart 
of  van een hapje en een drankje 
of  van de gerechten van de kleine 
kaart. U vindt Grand café Old 
Smuggler aan het Zuiderdiep 558a 
in Valthermond. (Week in Week uit / 
Miranda Wolters)

Grand Café Old Smuggler in Valthermond is met behulp van de subsidieregeling Herstructurering 
Ruimtelijke Kwaliteit (HRK) in oude luister hersteld

Als een rotte tand in een gaaf  gebit. Zo ogen vervallen, verpauperde 
panden in steden of  dorpen. Of  percelen waar het gras groeit 
langs de restanten van wat ooit een café of  woonhuis was. Om die 
rotte plekken te bestrijden heeft de provincie de subsidieregeling 
Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit (HRK) in het leven 
geroepen,  die ontwikkelaars moet stimuleren om met dit soort 
probleemplekken aan de slag te gaan. Deze regeling is verlengd: tot 
30 september kunnen belangstellenden zich melden.

Martin Elfrink is als beleidsadviseur 
Ruimte bij de HRK-regeling 
betrokken. Hij legt uit dat de 
regeling er in 2018 is gekomen 
nadat - (mede) als gevolg van de 
financiële crisis - her en der in 
Drenthe veel panden stonden 
te verpieteren. “Vooral in 
krimpgebieden. Je zag ook vele kale 
plekken in bewoonde gebieden waar 
het gras en onkruid welig tierden. 
Omdat het niet rendabel is om er 
iets mee te doen, gebeurt er ook 
niks. Het resultaat is een trieste 
en verlaten plek. Zo wil je niet dat 
Drenthe eruit ziet.”

Sinds de subsidieregeling in 
het leven is geroepen, is de 
economische situatie flink 
veranderd. De huizenprijzen zijn 
sterk gestegen, maar de kosten voor 
bouwmaterialen ook. “Daarom 

kunnen ontwikkelaars ook dit jaar 
nog een beroep doen op deze 
subsidie”, vertelt Elfrink.

De HRK-regeling in de praktijk: 
De sloop in Valthermond van het 
verpauperde pand waar ooit het 
roemruchte The Old Smuggler Inn 
huisde.

Het subsidiebedrag kan aardig 
oplopen, tot maximaal 150.000 
euro. Maar daarvoor moet de 
aanvrager wel aan een aantal 
eisen voldoen. Elfrink: “Om te 
beginnen moet er sprake zijn van 
een onrendabele top. Daarmee 
bedoelen we dat de totale kosten 
van het project hoger zijn dan de 
eindwaarde van het pand op het 
moment van opleveren. Met de 
subsidie beogen we dit gaatje te 
dichten. De subsidie is echter niet 

bedoeld om een projectbegroting 
op voorhand sluitend te maken. Dat 
is iets wat ontwikkelaars wel graag 
willen, zekerheid vooraf. Maar dat is 
niet waar de regeling voor bedoeld 
is. Anders zouden we teveel zelf  
als ontwikkelaar optreden en dat is 
toch echt aan de markt. Het gaat 
er dus om dat we met de subsidie 
iets wat net niet lukt wél mogelijk 
maken.”

Een ander belangrijk criterium 
is natuurlijk de vraag of  de 
ontwikkeling de ruimtelijke kwaliteit 
verbetert. Dat gaat verder dan de 
bekende welstandseisen die bij een 
verbouwing gesteld kunnen worden. 
“De hele omgeving moet er beter 
van worden, zou je kunnen zeggen.”

Het aanvraagproces is, in de 
woorden van Elfrink, ‘best een heel 
traject’. “Ik zou iedereen die

voor de subsidie in aanmerking 
wil komen dan ook aanraden om 
eerst de telefoon te pakken en het 
gesprek met ons aan te gaan. Zo'n 
vooroverleg kan heel veel duidelijk 
maken over de haalbaarheid van 
de aanvraag. Misschien hoort 
de aanvraag namelijk bij een 
andere regeling thuis. Soms gaat 
het bijvoorbeeld om historische 
panden en daarvoor kennen we een 
monumentenregeling.”
“Maar het belangrijkste is dat 
geïnteresseerden ons opzoeken. 
Want deze subsidie kan wel het 
verschil maken. Dus meld je vooral, 
het kan tot 30 september. Laten we 
Drenthe een stukje mooier maken 
met elkaar!”

Subsidmieregeling 
Herstructurering Ruimtelijke 
Kwaliteit
De subsidie is bedoeld om 

de aanpak van verpauperde 
vastgoedlocaties of  gestagneerde 
vastgoed- en gebiedsontwikkelingen 
stimuleren. De regeling beoogt 
probleemsituaties op te lossen 
als gevolg van verpaupering 
van de leefomgeving en om 
gebiedsontwikkelingen los te 
trekken die zijn gestagneerd. Het 
verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit is daarom het belangrijkste 
criterium om voor de subsidie in 
aanmerking te komen. De overige 
vier punten zijn: leefbaarheid, 
impulseffect, circulariteit en de inzet 
van erkende leerbedrijven.

De subsidiebedragen variëren van 
minimaal van 5.000 euro voor 
sloopprojecten en voor overige 
ontwikkelingen minimaal 25.000 
euro.  De maximale subsidie 
bedraagt 150.000 euro (voor sloop 
maximaal 25.000 euro).Gedeputeerde Henk Brink verrichtte de opening van Grand Café Old Smuggler

op 6 juli 2022

Geslaagde Boekenmarkt in Borger

Afgelopen zaterdag werd de jaarlijkse boekenmarkt op het 
Kerkplein in Borger uitstekend bezocht. Honderden boeken kregen 
een nieuwe eigenaar. De meeste boeken konden worden gekocht 
voor slechts 1 euro per boek.
 
Al jarenlang wordt deze 
boekenmarkt traditioneel in 

Borger gehouden, vroeger op het 
mensenrechtenplein voor de Etos 

maar tegenwoordig op het fraaie 
plein voor de Willibrordkerk. Ook 
dit jaar is de opbrengst bestemd 
voor Amnesty International. Op 
de foto ziet u een tevreden Ingrid 
Lieshout van de organisatie. (Week 
in Week uit / Harrie Meiringh)
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Bermbeheer:
wanneer maaien we waar?
De gemeente Borger-Odoorn maait in deze periode haar bermen. Wegbermen 
hebben niet alleen een functie naast de weg maar zijn ook belangrijk als 
leefgebied en verbindingszone voor planten, dieren en insecten. Steeds vaker 
krijgt de gemeente vragen over het maaibeleid. Sommigen vragen om eerder en 
vaker te maaien voor de netheid en anderen vragen juist om minder te maaien 
voor behoud en het stimuleren van de biodiversiteit. Onze gemeente vindt het 
als ‘Cittaslow-gemeente’ belangrijk voor de leefomgeving om de groei van 
streekeigen planten en bloemen te stimuleren en de biodiversiteit te verbeteren.

Ecologisch beheer versus
klepelmaaier
De gemeente kiest ervoor om bermen met veel bloeiende inheemse planten ecologisch 
te beheren. Dat betekent dat er niet te vroeg en niet te vaak wordt gemaaid. We starten 
half juni en maaien slechts één á twee keer per jaar. We maaien deze ecobermen met 
een schotelmaaier en halen het maaisel na enkele dagen weg. Dit ecologisch beheer 
stimuleert de biodiversiteit en helpt bij de bescherming van landbouwgewassen en de 
bestrijding van bijvoorbeeld de eikenprocessierups. Bovendien groeien er plantensoorten 
waarvan er sommige, zoals de Knollathyrus, ronduit zeldzaam zijn. 

Niet elke berm is ecologisch te beheren. Te smalle bermen of stroken met een voedselrijke 
grond die geringe ecologische waarde hebben, maaien we twee keer per jaar met behulp 
van een trekker met klepelmaaier. Het maaisel laten we liggen. Deze bermen bevinden 
zich voornamelijk in het buitengebied, de Noorder- en Zuiderdiepen van de lintdorpen 
(tussen � etspad en bouwland), lintdorpen als Odoornerveen en Eerste Exloërmond, de 
kleine kernen, bermen langs dorpsranden. Ook de niet ecologisch beheerde bermen 
zijn belangrijk voor de � ora en fauna. In deze bermen groeien meer ruigtekruiden en 
vinden we insecten die daarvan a� ankelijk zijn. Enkele delen van dit gras laten we 
in de winter overstaan zodat insecten kunnen overwinteren en vogels van de zaden 
kunnen eten.

Het maaien is gestart in juni en eindigt in november. De wijze waarop 
wij maaien staat op de bermbeheerkaart. Deze vindt u op de website 
https://www.heeldrenthezoemt.nl/ecologisch-bermbeheer/

Knollathyrus is wettelijk beschermd

De Knollathyrus is in Nederland wettelijk 
beschermd sinds 1 januari 2017 door de 
Wet Natuurbescherming. In 2018 werd de 
gemeente ambassadeur van de zeldzame 
Knollathyrus en is afgesproken om voor 
dit plantje pas rond half juli en na half 
oktober te maaien. De Knollathyrus 
groeit aan de Middenweg te Eesergroen 
en dat is in Nederland een van de laatste 
groeiplaatsen van deze zeldzame plant.

Werkvolgorde
In de gemeente worden bochtblokken, rond bushaltes en uitzichthoeken regelmatig 
handmatig gemaaid. De klepelmaaier rijdt eerst langs de � etspaden, Noorder- en Zuider-
diepen in de Monden en ook bij speci� eke bermen in de woonkernen. Daarna wordt 
voortdurend gemaaid tot ongeveer begin november, dan zijn dan alle klepelbermen 
twee keer gemaaid. Bij een maaibeurt laten we soms stroken gras staan. Bijvoorbeeld 
tussen en achter bomenrijen. In een volgende beurt worden deze weer mee gemaaid. 

We zijn inmiddels gestart met het maaien van de eerste ecobermen in het veenkoloniale 
deel van de gemeente. Deze maaien we veelal twee keer, voor het eerst in juni en 
later in het jaar, zo rond half september nog eens. Op het zandgedeelte maaien we de 
meeste ecobermen slechts één keer, rond half september. Viaducten en bermen langs 
zandwegen worden zo laat mogelijk gemaaid en eventueel slaan we een jaar over. 
Bermsloten liggen vaak naast de berm en dienen voor de opvang van water. A� ankelijk 
van de aanwezig begroeiing maaien we die één keer per 1,2 of 3 jaar.

Maaien op de juiste wijze
en tijdstippen
Veel inheemse bloeiende kruiden groeien op een voedselarme bodem. Dit wordt bereikt 
door het maaisel steeds af te voeren. Deze zogenaamde verschraling van de bodem 
van de bermen gaat soms niet zo goed en snel als de gemeente zou willen. Dat komt 
door de neerslag van meststo� en (o.a. stikstof) uit de lucht, langsrijdend verkeer 
dat bagger achterlaat in de berm en verstoring van de verschraalde bermbodem bij 
werkzaamheden zoals het leggen van kabels. Ook te vroeg maaien, extra maaien en het 
laten liggen van maaisel verstoort de verschraling. Hierdoor krijgen ruigtekruiden, zoals 
zuring en brandnetel kans te gaan groeien. De gemeente past haar maaimethode en 
het maaitijdstip aan op de aanwezige vegetatie. Het is daarom belangrijk het beheer 
van deze bermen aan de gemeente over te laten. Als u toch wilt maaien, doe dat dan 
in overleg!

De gemeente houdt bij waar invasieve soorten als reuzenspringbalsemien, Japanse duizend-knoop en 
reuzenberenklauw groeien. Tegen de reuzenberenklauw maaien we een aantal keren extra per jaar om 
zaadvorming te voorkomen en uitbreiding tegen te gaan. We proberen de duizendknoop zo min mogelijk 
te maaien om verspreiding te voorkomen. Duizendknoop verspreidt zich vooral door wortelstokken en 
niet door zaad. Enkele locaties hebben we aangepakt door grond af te graven en die grond te verversen. 
Soorten als Jakobskruiskruid, distels en brandnetels worden niet gezien als invasieve soorten omdat ze 
inheems zijn in Nederland. De gemeente neemt hiervoor in principe geen extra maatregelen.

Invasieve soorten

Wethouder Jeroen Hartsuiker:

“Belang biodiversiteit steeds 
duidelijker”

“Biodiversiteit draagt bij aan een gezonde 
en diverse natuur en dat is weer de basis 
van ons recreatie en toerisme. Het is 
bovendien goed voor een aantrekkelijke 
woon- en leefomgeving. Het belang van 
meer biodiversiteit wordt steeds duidelijker. 
Soorten verdwijnen en andere soorten 
pro� teren, denk bijvoorbeeld aan de 
eikenprocessierups. Deze rups pro� teert 
van het verdwijnen van natuurlijke 
vijanden, afname van biodiversiteit en 
klimaatverandering. Het stimuleren van 
soortenrijkdom in de bermen en extensief 
beheer draagt bij aan de natuurlijke 
bestrijding van de rups zodat in de toekomst 
het gebruik van pesticiden kan afnemen. 
Vanaf augustus werkt de gemeente aan 
nieuw beleid waarbij onderzocht wordt of 
het extensief beheer vergroot kan worden, 
ook binnen de bebouwde kom. Wij gaan 
dan graag met u in gesprek hierover.”  

te beheren. Dat betekent dat er niet te vroeg en niet te vaak wordt gemaaid. We starten 
half juni en maaien slechts één á twee keer per jaar. We maaien deze ecobermen met 
een schotelmaaier en halen het maaisel na enkele dagen weg. Dit ecologisch beheer 
stimuleert de biodiversiteit en helpt bij de bescherming van landbouwgewassen en de 
bestrijding van bijvoorbeeld de eikenprocessierups. Bovendien groeien er plantensoorten 
waarvan er sommige, zoals de Knollathyrus, ronduit zeldzaam zijn. 

Niet elke berm is ecologisch te beheren. Te smalle bermen of stroken met een voedselrijke 
grond die geringe ecologische waarde hebben, maaien we twee keer per jaar met behulp 
van een trekker met klepelmaaier. Het maaisel laten we liggen. Deze bermen bevinden 
zich voornamelijk in het buitengebied, de Noorder- en Zuiderdiepen van de lintdorpen 
(tussen � etspad en bouwland), lintdorpen als Odoornerveen en Eerste Exloërmond, de 
kleine kernen, bermen langs dorpsranden. Ook de niet ecologisch beheerde bermen 
zijn belangrijk voor de � ora en fauna. In deze bermen groeien meer ruigtekruiden en 
vinden we insecten die daarvan a� ankelijk zijn. Enkele delen van dit gras laten we 
in de winter overstaan zodat insecten kunnen overwinteren en vogels van de zaden 

Het maaien is gestart in juni en eindigt in november. De wijze waarop 
wij maaien staat op de bermbeheerkaart. Deze vindt u op de website 

In de gemeente worden bochtblokken, rond bushaltes en uitzichthoeken regelmatig 
handmatig gemaaid. De klepelmaaier rijdt eerst langs de � etspaden, Noorder- en Zuider-
diepen in de Monden en ook bij speci� eke bermen in de woonkernen. Daarna wordt 
voortdurend gemaaid tot ongeveer begin november, dan zijn dan alle klepelbermen 
twee keer gemaaid. Bij een maaibeurt laten we soms stroken gras staan. Bijvoorbeeld 
tussen en achter bomenrijen. In een volgende beurt worden deze weer mee gemaaid. 

We zijn inmiddels gestart met het maaien van de eerste ecobermen in het veenkoloniale 

tussen en achter bomenrijen. In een volgende beurt worden deze weer mee gemaaid. 

We zijn inmiddels gestart met het maaien van de eerste ecobermen in het veenkoloniale We zijn inmiddels gestart met het maaien van de eerste ecobermen in het veenkoloniale We zijn inmiddels gestart met het maaien van de eerste ecobermen in het veenkoloniale 
deel van de gemeente. Deze maaien we veelal twee keer, voor het eerst in juni en 
later in het jaar, zo rond half september nog eens. Op het zandgedeelte maaien we de 
meeste ecobermen slechts één keer, rond half september. Viaducten en bermen langs 
zandwegen worden zo laat mogelijk gemaaid en eventueel slaan we een jaar over. 

later in het jaar, zo rond half september nog eens. Op het zandgedeelte maaien we de 
meeste ecobermen slechts één keer, rond half september. Viaducten en bermen langs 

We zijn inmiddels gestart met het maaien van de eerste ecobermen in het veenkoloniale 
deel van de gemeente. Deze maaien we veelal twee keer, voor het eerst in juni en 
later in het jaar, zo rond half september nog eens. Op het zandgedeelte maaien we de 

diepen in de Monden en ook bij speci� eke bermen in de woonkernen. Daarna wordt 
voortdurend gemaaid tot ongeveer begin november, dan zijn dan alle klepelbermen 
twee keer gemaaid. Bij een maaibeurt laten we soms stroken gras staan. Bijvoorbeeld 
tussen en achter bomenrijen. In een volgende beurt worden deze weer mee gemaaid. 

Het maaien is gestart in juni en eindigt in november. De wijze waarop 
wij maaien staat op de bermbeheerkaart. Deze vindt u op de website 

stimuleert de biodiversiteit en helpt bij de bescherming van landbouwgewassen en de 
bestrijding van bijvoorbeeld de eikenprocessierups. Bovendien groeien er plantensoorten 

half juni en maaien slechts één á twee keer per jaar. We maaien deze ecobermen met 
een schotelmaaier en halen het maaisel na enkele dagen weg. Dit ecologisch beheer 

voortdurend gemaaid tot ongeveer begin november, dan zijn dan alle klepelbermen 
twee keer gemaaid. Bij een maaibeurt laten we soms stroken gras staan. Bijvoorbeeld 
tussen en achter bomenrijen. In een volgende beurt worden deze weer mee gemaaid. 

stimuleert de biodiversiteit en helpt bij de bescherming van landbouwgewassen en de 
bestrijding van bijvoorbeeld de eikenprocessierups. Bovendien groeien er plantensoorten 
waarvan er sommige, zoals de Knollathyrus, ronduit zeldzaam zijn. 

stimuleert de biodiversiteit en helpt bij de bescherming van landbouwgewassen en de 
bestrijding van bijvoorbeeld de eikenprocessierups. Bovendien groeien er plantensoorten 

half juni en maaien slechts één á twee keer per jaar. We maaien deze ecobermen met 
een schotelmaaier en halen het maaisel na enkele dagen weg. Dit ecologisch beheer 

meeste ecobermen slechts één keer, rond half september. Viaducten en bermen langs 

diepen in de Monden en ook bij speci� eke bermen in de woonkernen. Daarna wordt 
voortdurend gemaaid tot ongeveer begin november, dan zijn dan alle klepelbermen 

Het maaien is gestart in juni en eindigt in november. De wijze waarop 



22 Dinsdag 12 juli 2022



GEZIEN OP HET DORPSFEEST EES / EESERGROEN OP ZATERDAG 9 JULI 2022
Foto’s: Herman van Oost



24 Dinsdag 12 juli 2022



25 Dinsdag 12 juli 2022

Into the Country bij d’Rentmeester in 
Valthermond

Midden in het veenkoloniale prairielandschap staat een tot concertzaal omgebouwde 
boerderij, met prachtige gebinten, bruisende bar en heerlijke houten dansvloer. Op 
15 juli aanstaande is d'R een te gekke bijeenkomst voor de liefhebber van Country 
Music, Classic Cars, Grill, Burgers & Beers.

De muziek wordt verzorgd door Countryfied, 
een nieuw country-duo ontstaan in 2021, 
bestaande uit Bianca Veldman en Manfred 
Rohling. Ondanks hun korte bestaan en 
lockdowns, heeft het duo al een aantal grote 
optredens mogen verzorgen en worden ze 
overal gevraagd vanwege hun heerlijke brede, 
avondvullende repertoire. Een mooie mix van 
oude bekenden als Linda Ronstadt, George 
Jones, Merle Haggert en Emmylou Harris tot 
nieuwe sterren als Miranda Lambert, Miley 
Cyrus, Brad Paisley en vele anderen. Prachtige 
luisterliedjes, maar ook zeer zeker geschikt 
voor een avondje linedancen!

Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om d'R 
een fantastisch feestje van te maken.  

Bij mooi weer opent het terras om 16:00, als 
het zomerweer wat tegenvalt is de bar binnen 
natuurlijk gewoon geopend. We proberen een 
aantal kraampjes te regelen voor wat mooie 
cowboy-boots, een stoere zonnebril of  Chevy 
neonklok, maar dat is nog niet zeker. De grill-
bus zal d’R in ieder geval rond 17:30 zijn en 
Countryfied zal beginnen om 20:00.

Het belooft een heerlijke middag/avond te 
worden met voor ieder wat wils! Tot de 15e! 
Bar/terras open 16:00 – Aanvang concert 
20:00 Voorverkoop € 8,50 – Tickets aan de 
deur € 10,00

Kaarten zijn te bestellen via de website 
www.drentmeester.nl

Informatiebijeenkomst nieuw Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 bij 
Innovatiecentrum Veenkoloniën Valthermond
Landbouw met nog meer focus op 
klimaat, lucht, water, bodem, landschap 
en biodiversiteit

door Jan Johan ten Have

VALTHERMOND - Om  in aanmerking te blijven komen voor de subsidies 
die boerenbedrijven levensvatbaar houden, moeten deze bedrijven volgend jaar 
voldoen aan de eisen van de nieuwe invulling van het Europese Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB). Zo’n tachtig boeren en boerinnen uit de Veenkoloniën 
en omgeving kwamen dinsdagavond in het Innovatiecentrum Veenkoloniën in 
Valthermond bijeen tijdens een infobijeenkomst van de provincie Drenthe over dit 
onderwerp. Daar werd duidelijk dat de boeren heel wat te doen staat om aan de regels 
te voldoen. Maar wat precies, is in veel opzichten zo troebel als melkglas. Eén ding is 
wél zeker: op 1 januari zijn de regels van kracht.

De laatste tijd wordt duidelijk dat in 
Nederland een breed gedragen idee heerst 
dat boeren zich niks gelegen laten liggen 
aan klimaat, lucht, water, bodem, landschap 
en biodiversiteit. De realiteit is echter van 
een geheel andere orde. Verreweg de meeste 
boeren zijn gedreven en bedreven natuur- en 
landschapsbeheerders met oog voor alles wat 
groeit, bloeit en leeft, zowel op als buiten hun 
percelen. Het feit dat het GLB - dat al zestig 
jaar bestaat - nog meer focus op natuur en 
milieu vraagt, is voor de boeren dan ook geen 
enkel punt van discussie. De manier waarop 
de wetgeving wordt uitgevoerd, ontbrekende 
informatie, complexe en overlappende 
regelgeving en vele onduidelijkheden, dat 
is het hete hangijzer voor de agrariërs. De 
vraagtekens zijn groot en veel concrete 
antwoorden moesten Annette Pancras 
van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en 
Corien Wiersma van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) ook in 
Valthermond schuldig blijven. 

Blinddoek voor
Om de broodnodige subsidies voor landbouw 
en natuurbeheer te blijven ontvangen, moeten 
boeren fiks investeren. In bufferstroken, 
4% niet productieve grond en houtwallen  
bijvoorbeeld. Echter, de criteria die aan deze 
regelgeving hangen, zijn veelal onduidelijk. 
Of  ontbreken deels of  geheel. En dus 
hebben de - met name - akkerbouwers het 
gevoel dat ze grote sommen geld moeten 
uitgeven met de blinddoek voor. Wie in 
andere branches dergelijke bedragen op basis 
van zulk drijfzand over de balk zou gooien, 
zou binnen een oogwenk met pek en veren 
het managementteam uitgejaagd worden. 
Maar dit is wat anders, dit is boerenbusiness.

Nou zijn de boeren inmiddels wel wat 
gewend, maar toen een van de sprekers het 
gehoor voorhield dat kadastrale grenzen 
van kavels en percelen vaak onbetrouwbaar 
zijn, ging er toch een hoorbare golf  van 
verbijstering door de zaal. Niet zo vreemd, 
want deze data zijn toch de basis voor 
allerhande belastingen en andere reguleringen.

Kulverhaal
Geen enkele boer is verplicht om mee te 
doen aan het GLB. Wie echter afhaakt, 
verspeelt het recht op subsidiëring. En gezien 
de absolute welwillendheid om een bijdrage 
te leveren aan verdere verbetering van 

natuur en milieu, is dit totaal niet het issue. 
Houtwallen, gewasrotatie, bufferstroken, 
de boeren vinden het allemaal geen enkel 
probleem. Het zijn de onduidelijkheden 
en onzekerheden over rechten, plichten en 
vergoedingen die gekmakend zijn. “Het gaat 
continu over ‘richtingen’ en ‘bedoelingen’, 
niemand is concreet. Ik heb hier nog niks 
nieuws gehoord”, stelde akkerbouwer 
Anjo Kuiper uit Buinen. “Wij moeten onze 
bedrijfseconomische toekomst uitstippelen 
op basis van plannen die niet concreet 
zijn. Ze kunnen ons bijvoorbeeld niet eens 
vertellen wat een ‘watervoerende sloot’ is, 
terwijl die wel moeten meenemen bij onze 
plannen. En geloof  me, als wij een controleur 
op bezoek krijgen, dan kan die ons plotseling 
haarfijn uitleggen wat ‘watervoerende sloten’ 
zijn.”

Hij refereerde hiermee aan een iets eerder 
besproken issue. Het ging hierbij over 
vergoedingen voor bufferzones naast 
‘watervoerende sloten’, waarmee uitspoeling 
van onder meer nitraat wordt voorkomen. 
“Het waterschap kan ons geen overzicht 
leveren van ‘watervoerende sloten’”, zei 
Wiersma (RVO). “Dat weten de boeren 
zelf  het best. Hierbij gaan wij uit van 
‘verantwoord vertrouwen’ in boeren.” Maar 
die weten wel beter: bij beoordeling blijken 
de regels en voorwaarden toch altijd weer 
glashard te zijn. De RVO mag de boeren dan 
zeggen te vertrouwen, de vertrouwensbasis 
van boeren richting overheid is duidelijk een 
stuk smaller. Of, zoals een andere spreker 
Wiersma’s antwoord beoordeelde: “ Een 
kulverhaal, wat watervoerende sloten zijn is 
gewoon bekend, al meer dan twintig jaar.”

Individuele overweging
De organisaties Agrarische Natuur Drenthe 
(AND) en BoerenNatuur hielden regelingen 
als de Eco-regeling en de nieuwe ANLB plus 
de beoogde uitvoering alvast tegen het licht. 
“Het wordt voor veel boeren praktisch gezien 
ontzettend lastig om het huidige niveau van 
vergoedingen te behouden”, zei René Vree 
Egbert s van AND. En Alex Datema van 
BoerenNatuur: “De wisselwerking tussen 
ANLB, Eco-regeling en andere regelingen 
is erg complex. Welke mogelijkheden 
er zijn en wat past bij je bedrijf, is een 
individuele overweging. Het wordt voor elk 
boerenbedrijf  een ingewikkelde rekensom.”

Zo’n tachtig boeren en boerinnen waren aanwezig bij de infobijeenkomst over het nieuwe GLB
in Valthermond (Foto: Jan Johan ten Have)

Kom zaterdag genieten van Frans Drents 
in Borger
Op zaterdag 16 juli hoef  je niet ver te 
rijden om het Franse vakantiegevoel 
te ervaren. Het dorpsplein voor 
Hunebedcity wordt van 10.00 tot 18.00 
uur omgetoverd in een Frans pleintje 
met een Drentse knipoog. De toppers 
van Hunebedcity bakken de hele week 
alvast kniepertjes om een voorraadje 
op te bouwen voor zaterdag. Maar ze 
worden ook nog vers gebakken. Dat is de 
Drentse knipoog, net als kaas en worst 
uit de streek. Maar de wijnen komende 
toch echt uit Frankrijk. Er is van alles te 
beleven.

Zo zullen er diverse kunstenaars uit Borger 
hun werk laten zien en kun je lekker snuffelen 
tussen boeken en Franse vinylplaten. Geniet 
van heerlijke Franse hapjes en drankjes. 
Ambachtelijke Franse kaasbroodjes zullen 
op het plein worden gebakken in een echte 
houtoven. 

Ook mode mag natuurlijk niet ontbreken. 
Heel bekend in Frankrijk is brocante, dus 
dat zal er ook zijn, maar dan wel van onze 
Borger curiosa experts. Ook aan de kinderen 
is gedacht. Lekkernijen van de beroemde 
snoepkar en verse suikerspin en popcorn 
voor de kinderen. Kinderen kunnen een 
mooie tattoo krijgen en ook gratis knutselen 
of  kleuren.

Muziek is er ook, al dan niet Frans. Een 
minidisco voor kinderen start om 15.30 uur 
en wordt afgesloten met een Meet & Greet 
met Kroki, de mascotte van Hunebedcity.

Accordeonisten zullen de Franse sfeer 
compleet maken. Nu alleen nog bezoekers 
met een goed humeur, dan kan dit nieuwe 
evenement niet meer stuk. 

Meer info www.hunebedcity.nl of  facebook.
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Familiebedrijf Kantoorefficiency Van der Laan in Stadskanaal 
wordt overgenomen na ruim 48 jaar

Na ruim 48 jaar gaat het familiebedrijf  Van der Laan stoppen en neemt de familie 
Hansler het bedrijf  over. Fam. Hansler is ook eigenaar van Kieft All-office in 
Emmen. Het bedrijf  is begonnen aan de Hoofdstraat 4-5 en later verhuisd naar de 
Menistenlaan 2, particulier en bedrijfsmatig aan de Koperslager 4. We hebben 10 jaar 
op deze twee locaties de zaken gehad. In de tijd dat wij de Menistenlaan erbij hadden 
waren we zomers altijd druk doende om de schoolboekenpakketten klaar te maken. 
De meeste pakketten werden voor de MTS gemaakt, waar we de hele zomervakantie 
druk mee bezig waren.

In 2000 is Van der Laan Senior met pensioen 
gegaan en hebben Jaap en Ina het bedrijf  
aan de Koperslager 4 met de bedrijfsmatige 
klanten overgenomen. In 2001 is ons een 

ramp overkomen en zijn we beide kinderen 
Dion en Ciska door een verkeersongeluk 
verloren. Uit ellende en wanhoop zijn we in 
ons werk gevlucht. Eerst 7 dagen en later 

tot en met nu 6 dagen per week. Dat onze 
klanten trouw zijn gebleven en ons hebben 
gesteund zullen we nooit vergeten en we 
willen hierbij iedereen bedanken die ons door 
deze moeilijke jaren zijn blijven steunen.

Omdat wij beiden werken op ons gevoel is 
elke klant voor ons bijzonder. Veel klanten 
kennen we al jaren en van beide kanten weten 
we wat iedereen heeft mee gemaakt en dat 
schept een band.

We vinden het ook altijd jammer als een 
jarenlange vaste klant met pensioen gaat of  
een andere baan krijgt, vaak als dat in de 
buurt is blijven ze gelukkig bij ons kopen als 
hun functie het toelaat.

In 2008 zijn we verhuisd van de Koperlager 
4 naar ons huidige naastgelegen pand aan de 
Loodzetter 3 met een grotere showroom en 
meer magazijncapaciteit.

Ons verzorgingsgebied is Stadskanaal, 
Emmen, Groningen en Assen. Doordat wij 
altijd actief  naar buiten treden waren we uit 
ons jasje aan de Koperslager gegroeid en was 
deze ruimte een ideale oplossing. We zijn nu 
56 en 54 jaar en zijn inmiddels financieel niet 
meer afhankelijk van de zaak.

Jarenlang drukke weken en de vakanties die er 
steeds bij in schieten, omdat er elke keer wel 
weer wat tussenkomt hebben we vorig jaar 
besloten om de zaak te proberen te verkopen.

We hebben met drie overname kandidaten 
serieuze gesprekken gehad waarbij we het 
belangrijk vonden dat onze medewerkers 
en onze klanten daar het beste bij zouden 
kunnen passen.

Van de drie denken we dat de fam. Hansler 
daar aan voldoet. Vandaar dat wij met hun 
verder zijn gegaan en inmiddels is er getekend 
en betaald en werken wij nog mee tot eind juli 
dit jaar.

Helaas kunnen we niet persoonlijk iedereen 
bedanken voor de geweldige steun en dat ze 
klant bij ons zijn geweest en willen dat via dit 
bericht in de krant gaan doen. We zullen heel 
veel mensen gaan missen maar hopen ook 
een mooie invulling voor deze nieuwe tijd te 
gaan vinden.
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Wandel en beleef de Hondsrug 
vanaf Gasterie de Wiemel in 
Gasselte
 
Wandel 6,5 kilometer langs de Hondsrug met de Hamerlandenroute 
van vereniging de Hamerlanden. Deze vereniging zet zich met 
burgerinitiatieven in voor buurtschap Kostvlies en omgeving, waar 
deze bijzondere wandelroute een resultaat van is.
 
Je loopt door een uniek landschap, 
duizenden jaren geleden gevormd 
door de ijstijden. Onderweg zie 
je dat niet alleen de ijstijden hun 
stempel op het landschap hebben 
gedrukt.
 
Ravijn en zandgat 
De Hamerlandenroute brengt je 
langs bijzondere plekken waar 
de mens resoluut de schep in de 
Hondsrug heeft gezet. meer dan 

een eeuw geleden groef  men 
het ravijn om bij Gasselte een 
spoorlijn dwars door de Hondsrug 
te kunnen aanleggen. Verderop 
kom je bij het zandgat, een diep 
gat in de Hondsrug ontstaan door 
zandwinning. Loop je met de app? 
Dan maak je nog veel meer mee! 
Blijf  op het pad en volg de Hamers.
 
Gasterie De Wiemel  |  Gieterweg 
2 Gasselte

Geslaagd koffieconcert muziekvereniging 
Harmonie Gasselte

Het was een druk weekend voor de leden van het 
orkest van Harmonie Gasselte. Op zondag 10 juli 
heeft het orkest het muzikale seizoen gesloten met 
een koffieconcert.

Tijdens dit koffieconcert 
was iedereen welkom 
die wilde genieten van 
mooie muziek op de 

zondagmorgen. Diverse 
nummers werden ten 
gehore gebracht voor een 
gevulde zaal.

Afgelopen vrijdag 8 Juli was de laatste afsluitende 
les voor de Gymnastiekvereniging Eendracht in 
Exloo van dit schooljaar. Hier werd een mooi 
feestje van gemaakt met extra activiteiten en 
natuurlijk mocht een heerlijk ijsje niet ontbreken.
 

Eerder, op 24 Juni jl. 
was de afsluiting van het 
Nijntje beweegdiploma 
voor de peuters. Dit was 
een afsluitende les van 
een  serie beweeglessen 
waarin speelplezier beleeft 

wordt en tegelijkertijd alle 
essentiele basisvormen
van bewegen voorbij zijn 
gekomen. Aan het eind 
van deze les werden er 
diplomas uitgedeeld.
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