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30e jaargang no. 6 

Februari 2018 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
 
Alarmnummer ambulance, brandweer en politie: 112 
Centrale huisartsenpost: 0900-1120112 (vrijdag 17.00 – maandag 8.00 uur) 
Politie:   0900-8844 
Brandweer:   0592-312345 
Buurtbeheer:  0591-535355 (werkdagen 16.00 – 17.00 uur) 
 
 
KERKDIENSTEN  
Zondag     4 maart     GEEN DIENST 

Zondag   11 maart  10.00 uur  Helene Westerik 

Zondag   18 maart     GEEN DIENST 

Zondag   25 maart     GEEN DIENST 

Vrijdag    30 maart  15.00 uur  Helene Westerik (Goede Vrijdag, 

       avondmaal) 

Zondag      1 april  10.00 uur  Paasdienst 

  

DORPSAGENDA 
Woensdag   28 februari 19.30 uur  Volkszang, Boshof 

Woensdag     7 maart 19.30 uur  Filmavond “Hidden figures”, bibliotheek 

Zaterdag      10 maart      ochtend  Potgrondactie ODO 

Zondag        25 maart 10.45 uur  Palmpasen, vertrek bolderwagen bij   

                                                                       school 

Woensdag   14 maart      19.45 uur.              Vrouwen van Nu. Het ééndags                  

                                                                       bestuur gaat ons een interessante   

                                                                       avond bezorgen in de Boshof.   

      

OPHAALDAG OUD PAPIER 2018 
17 maart, 21 april, 26 mei, 30 juni, 28 juli, augustus niet, 8  
September, 13 oktober, 17 november en 22 december 
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VAN DE REDACTIE 
 
Februari, de kortste maand van het jaar en ook een veelbelovende maand.  
De kortste dag ligt immers al weer even achter ons en het is goed te merken dat de 
dagen gaan lengen. Ook de mooie kleurtjes van de vroege bolgewassen vertellen 
ons dat de lente weer in zicht is. Op het noordelijk halfrond is februari de derde en 
laatste maand van de meteorologische winter.  
Veel dorpsgenoten ondernamen begin februari, in de nogal bittere kou, de gang naar 
de Boshof, om te genieten van een komisch toneelstuk, schitterend vertolkt door de 
spelers van de Heidebloem. Getuige de vele lachsalvo's was het een enorm succes. 
Ook het optreden van Roon Staal in de Oringer kerk viel goed in de smaak bij het 
publiek. Dit seizoen staan er nog 2 optredens in de kerk op het programma,  
waaronder een optreden in april van de Musicalgroep. 
Mooi gelegen in het groen; in Odoorn is altijd wat te doen. 
Over bovenstaande zaken en over nog veel meer aangaande ons dorp, wordt u  
wederom geïnformeerd in deze dorpskrant. 
 
Veel leesplezier toegewenst  
Anke 
 
___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 21 maart 
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu   
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Gentiaan 12. 
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 11 maart 
 
U kunt een donatie overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.  
 
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met 
Theo Zondag: 0591-512742. 
___________________________________________________________________ 
 
BURGERLIJKE STAND 
 
Geen nieuwe Oringers deze maand. 
 
LET OP: de redactie doet haar best alle geboortes te vermelden, maar toch kan er 
ons wel eens eentje ontgaan. Dus weet u van een geboorte in het dorp, meld het ons 
alstublieft! 
 
 

http://www.odoorn.nu
mailto:redactie@odoorn.nu
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MEIJERING MEKKERT 
 
KLØSSEN 
 
Nadat we anderhalf jaar gelden zijn verhuisd is het hoog tijd dat junior 1 en 2 een  
fatsoenlijke kamer krijgen. Zuslief helpt met inrichten en voor het bemachtigen van de 
broodnodige spullen begeven we ons naar de bekende Zweedse meubelgigant. Alles 
bij deze blauw-gele reus is prachtig en goedkoop en dolenthousiast laden we onze kar 
vol met spullen. Jubelend reken ik de aankopen af en met verblijd gemoed rijden we 
terug naar huis. Na alle dozen te hebben uitgeladen tempert het enthousiasme  
enigszins want nu moet het in elkaar. Gelukkig biedt wederhelft bereidwillig zijn hulp  
aan en samen storten we ons op het monteren. 
 
Niet alles is ingewikkeld want een vloerkleed en een lampje worden snel geplaatst, 
maar met de boekenkast hebben we meer moeite. Toch lukt ook dit en vol goede 
moed storten we ons op een bankje en bureautje. De vermoeidheid begint echter zijn 
tol te eisen en op het moment dat de gemoederen hoog oplopen blijkt wederhelft een 
hele belangrijke afspraak buiten de deur te hebben.  
 
Grammietig stort ik mij daarom alleen op het sluitstuk, een rolgordijn dat aan het kozijn 
bevestigd moet worden. En terwijl ik mijn spieren voel kraken en het kozijn onder mijn 
handen zie versplinteren hoor ik junior 2 van beneden zich hardop afvragen of hij nog 
iets te eten krijgt. En dan geef ik het op. Moe, hongerig en met pijnlijke spieren prik ik 
uiteindelijk met punaises een oude lap voor het 
raam van de kamer van 2.  
 
Gelukkig komt het de volgende dag toch nog 
goed. Wederhelft boort zonder vloeken het  
rolgordijn aan het kozijn vast. Blij en tevreden 
bekijken we het resultaat, maar voorlopig zijn 
we uitgeklust. 
 
Bianca 
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 Café Dubbel D 

 

In de afgelopen maand heeft de toneelvereniging “de Heidebloem” ons weer  

getrakteerd op een heerlijk blijspel. Kosten nog moeite werden gespaard om er weer 

een mooie avond van te maken met veel humor. De coulissen zagen er goed uit en gaf 

al een duidelijk beeld waar we ons deze avond bevonden. Het verhaal speelde zich af 

in een dorpscafé “Dubbel D”. Vernoemt naar de eigenaressen van het café.  

 

De zaal zat goed vol 

en al snel bleek dat 

de heidebloempjes 

het weer es “geflikt”  

hadden. De spelers 

hadden er  duidelijk 

zin in. Ook Heleen, 

die nu al 25 jaar 

meedoet ging er 

volledig voor. De 

kracht van een goed 

blijspel is de  

overtuiging  

waarmee de spelers de zaal kunnen overrompelen met hun grappen. Ik weet haast wel 

zeker dat niemand zijn lachspieren inbedwang heeft kunnen houden. Dan was er ook 

nog een nieuwe sterspeler bij voor de eerste keer. Hij vervulde zijn rol perfect zonder 

ook maar een woord te zeggen. Zijn blik sprak boekdelen. Ja, Sjonnie is een aanwinst 

voor de vereniging. Zal hij volgend jaar ook weer van de partij zijn? 

 

Kortom we hebben genoten en zien nu al uit naar de volgende voorstelling. 

_____________________________________________________________________ 

 

ODOORN, HET NIEUWE LOURDES ? 

 
In het vorige nummer schreef ik over een mogelijke wonderbaarlijke genezing in 

Odoorn. De vergelijking met Lourdes drong zich op en ik kreeg grote visioenen over de 

toekomst van ons dorp. Helaas, het mocht niet zo zijn. 

 

De achtergebleven rollator bleek een toneelrekwisiet te zijn, dat door ruimtegebrek op 

het toneel helaas nog niet gebruikt is ook. Hij is later aangetroffen onder een afdak in 

een tuin van een van de toneelspelers. 

Het is niet anders !!! 
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PAASBERGEN VRAAGT UW AANDACHT VOOR: 
  
Wist u dat het bos achter de Paasbergen eigendom is van 
de Paasbergen? 
Wist u dat het onplezierig is dat er in het bos restafval gestort wordt ? 
Wist u dat wij zo goed mogelijk met hulp van vrijwilligers het bos netjes houden? 
Wist u dat wij voortdurende op zoek zijn naar vrijwilligers die ons hierbij een handje 
helpen? 
Wist u dat wij binnenkort een deel van het gesnoeide hout gaan verkopen? 
Wist u dat u bij vragen over het bos altijd terecht kunt bij de receptie?  
  
Wist u dat wij u uw aandacht voor het bovenstaande erg op prijs stellen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROLSTOELWANDEL 4 DAAGSE 
 

Dit jaar is de rolstoelwandel 4 daagse van woonwijkcentrum de Paasbergen op: 

11-12-13-14 juni 2018 

Mogen we u dan ook begroeten als vrijwilliger? 

Geef u dan nu op als duwer! 

 
Elke dag wordt er gestart om 10.00 uur en eindigt het rond 12.00 uur. U kunt meedoen 
als individu, maar misschien vindt u het leuk om uw vereniging te vragen om mee te 
doen als groep. Dit kan voor 4 dagen maar ook voor 1 dag. 
 
Voor info en opgave: 

Receptie:   0591-228980 

Nichon Katoele:   n.katoele@treant.nl 
Gonnie Suichies:   g.suichies@treant.nl   

Graag bij opgave vermelden: Uw naam, adres, telefoonnummer en de dagen dat u kan 

mee lopen. 

 
Maak tijd vrij voor 4 onvergetelijke dagen voor onze bewoners, wij zijn blij met iedere 
vorm van hulp!! 

mailto:n.katoele@treant.nl
mailto:g.suichies@treant.nl
https://nl-nl.facebook.com/paasbergen.odoorn/photos/a.442333055873606.1073741827.442329882540590/759294527510789/?type=1
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JAARVERGADERING DORPSBELANGEN 

 

Agenda voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen 

Odoorn op donderdag  8 maart 2018. Aanvang 20.00 uur bij De Boshof te Odoorn. 

 

  1. Opening  

  2. Mededelingen 

  3. Verslag van de vorige vergadering van 16 februari 2017. 

  4. Jaarverslag van de secretaris 

  5. Jaarverslag van de penningmeester 

  6. Verslag kascommissie 

  7. Verkiezing kascommissie 

 PAUZE 

  8. Bestuursverkiezing 

      - aftredend en niet herkiesbaar:  Ria Scholte 

      - aftredend en niet herkiesbaar:  Roelie Wierenga 

      - aftredend en herkiesbaar:  Sabine Hofstra 

      - als nieuwe bestuursleden worden  voorgesteld Vera Kirchhoff en Remmer     

   van de Woude 

   Tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden voorgesteld, mits  

   deze 5 dagen voor de vergadering hiervan schriftelijk kennis geven aan de  

   secretaris. 

  9. Activiteiten 2018 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

 Tussen de bedrijven door wordt er steeds een stuk uit de dorpsfilm van rond 

1994 vertoond.  

 

 

 

 

PALMPASEN ZONDAG 25 MAART 2018 

Zondag 25 maart is het al weer zover: Palmpasen. Voor alle kinderen die dit niet willen 
missen vertrekt de bolderwagen om 10.45 vanaf school richting De Paasbergen om 
daar samen met de bewoners “haantie op een stokkie”te vieren. 

Muziekvereniging ODO is daar dan al volop aan het spelen. Tussen 11.30 uur en 
12.00 uur vertrekt de bolderwagen weer richting school. 

Iedereen is van harte welkom. 
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“HELDEN”, EEN NIEUWE VOORSTELLING VAN DE MUSICALGROEP ODOORN 
 
Wanneer spelen jullie “De Opgejaagden” nog een keer of komt “Een ander 
Achterhuis” nog een keer in jullie theater? Vaak kregen wij deze vragen. Helaas is 
dat niet mogelijk, maar het zette ons wel aan het denken.  
 
Daarom onze nieuwe voorstelling “Helden”. Op ons verzoek heeft oud-columnist van 
het DvhN, Jan Wierenga op onnavolgbare wijze  beide musicals in 1 verhaal tot  
leven gebracht. Een voorstelling waarin U, door een verteller, meegenomen zal  
worden terug in de tijd. Terug naar 10 mei 1940 in Drenthe en Groningen. We  
kenden op dat moment het veelkoppige monster dat “oorlog” heet, nog niet zo goed. 
Maar dat zou snel veranderen. 
 
De opvoering is gebaseerd op ware feiten. Op steenworp afstand hier vandaan  
hebben dappere mensen keer op keer hun leven in de waagschaal gesteld voor  
medemensen op wie jacht werd gemaakt door de Duitse bezetters. 
 
“Helden” is het verhaal van Albertus Zefat uit Valthe en de familie Drenth uit  
Stadskanaal; gewone mensen die onder uiterst moeilijke omstandigheden de moed 
hadden, op te komen voor anderen. Zo gewoon was dat helemaal niet en daarom 
mogen hun daden nooit in de vergetelheid geraken . 
 
U zal worden meegenomen in het leven van deze Rechtvaardigen onder de  
Volkeren en hun onderduikers. De ontberingen die de onderduikers moesten  
doorstaan en het dappere gedrag van de vaderlanders zal door middel van verhaal, 
zang, toneel, beeld- en filmfragmenten ten tonele worden gebracht. De voorstelling 
wil u in de eerste plaats ontspanning en amusement bieden; daarover mag geen 
misverstand bestaan. Tussendoor echter klinken de echo's uit het verleden die ons 
waarschuwen, waakzaam te zijn. 
 
Deze bijzondere voorstelling zal gespeeld gaan worden op 13 en 14 april 2018 in de 
kerk in Odoorn. Kaarten zijn vanaf 1 maart as verkrijgbaar bij Saphas Kappers en 
Drogisterij Sima in Odoorn. Kosten 10.00 Euro pp.  
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EERSTE VERJAARDAG DE STEE 

Op zondag 18 februari werd de eerste verjaardag van de heropening van Hotel Cafe 

De Stee gevierd. Onder het genot van een hapje en een drankje kon men genieten 

van de gezellige sfeer. De middag werd muzikaal omlijst door Musicalgroep Odoorn. 

Zoals het op een verjaardag gebruikelijk is, werd er gekletst, gelachen gedronken, 

maar helaas niet thuis gebracht. Namens de redactie van harte gefeliciteerd! 

 

 

 



11 

 

 



12 

 

BIJ DE EENDJES 
 
Had ik de vorige keer niet gezegd dat we een cruciaal punt naderden in onze  
verbouwing, en ik daar alles over zou vertellen? Klopt , dat was het plan, maar u 
voelt hem al aan komen: er is een kleine kink in de kabel gekomen.  
 
Hoewel “klein” wat te licht gesteld is want het heeft nogal wat voeten in de aarde  
gehad om weer terug op de goede weg te komen. En dat van die aarde mag u  
letterlijk nemen. Beeld u zich het volgende eens in: René en ik zijn vrolijk een lijstje 
aan het afwerken zodat achtereenvolgens de wandverwarming verder geïnstalleerd 
kan worden, de stukadoor en badkamer bouwer aan het werk kunnen, de keuken  
geplaatst kan worden, en wij ten langen leste naar beneden kunnen verhuizen. Daar 
staan we, muziekje aan, René doet iets handigs als het aanleggen van nieuwe  
waterleidingen of dergelijke, en ik zaag een aantal vloerplanken door om wat slechte 
stukken in de hoek te kunnen vervangen. Niet de moeilijkste klus, maar het vraagt 
wat aandacht, dus voorzichtig probeer ik het eerste plankje omhoog te werken…om 
vervolgens met een stuk of drie planken inclusief restanten van een vloerbalk in mijn 
handen te staan. Het is het eerste moment tijdens dit avontuur dat de moed ons in 
de schoenen zakt.  
 
Wanneer u vaker deze stukjes leest, kunt u zich misschien herinneren dat ik een 
aantal dagen mijzelf én de buren dol hebt gemaakt met het schuren van die mooie 
oude vloerdelen? Die zijn er niet meer. Na toch zeker een half uur met die rotte balk 
in mijn handen te hebben gestaan, ondertussen proberend mezelf te vertellen dat 
“de rest vast nog wel goed zou zijn en ik de boel snel weer moet dicht leggen”, won 
ons verstand het van de wens het te negeren. Met als gevolg dat er in noodtempo 4 
kuub rot hout en 7 kuub zand uit de vloeren is gehaald en werkelijk alles is  
vervangen, tijdens de eerste strenge vorst van deze winter. Ik heb nog medelijden 
met de jongen die het kruiwagen voor kruiwagen er uit heeft geschept want het ijs 
stond binnen op de ramen.  
 
Het goede nieuws is dat we aan het einde van die week vreselijk hebben gelachen 
tijdens de voorstelling van de Heidebloem, waar naast onder andere onze briljante 
buurvrouw, ook een van mijn broers in mee speelde. En wég waren de  
verbouwingsperikelen.  
 
Kirsten Alferink Cramer  
___________________________________________________________________ 
OPBRENGST COLLECTE HERSENSTICHTING 
 
In de week van 29 januari tot 3 februari vond in ons dorp de 
collecte voor de Hersenstichting plaats. De opbrengst is dit 
jaar een prachtige € 930,30.  
 
Conny van der Bent 
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OUDERENDAG BORGER-ODOORN 2018  
 
Wij vieren de ouderendag in de gemeente Borger-Odoorn op zaterdag 21 april 2018 
a.s. in “Het Tussendiep” Kerklaan 2 in Nieuw Buinen.  
Aanvang: 14.00 uur. We hopen dat u in grote getalen aanwezig zult zijn.  
 
Programma: Het programma wordt verzorgd door “Instruvoca” uit Vlagtwedde met 
een SHOW programma”. 
Bij binnenkomst koffie of thee 
- Opening door de voorzitter van de werkgroep ouderendag Harm Derks + 2e koffie 
- Eerste optreden 
- Pauze + consumptie . Verkoop van lootjes 
- Tweede optreden 
- Pauze + 2e consumptie en een borrelhapje 
- Derde optreden 
- Verloting met daarna soep en broodjes 
- Sluiting door Harm Derks 
 
De kosten bedragen € 14,00 p.p. inclusief koffie, thee, cake , hapjes, 2 consumpties 
en de afsluitende maaltijd. 
 
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 14 april a.s., het liefst, zo snel mogelijk, want vol is 
vol. U kunt het onderstaande aanmeldingsstrookje sturen naar Arnold Jorna,  
Langhieten 56, 7873CB Odoorn tel 0591-513520 (ajorna@gmail.com). Ook kunt u 
zich telefonisch aanmelden bij Harm Derks: tel.: 0599-235127, Marchien Danes: 
0599-613612 bovenstaand mail adres kunt u ook gebruiken. 
 
Betaling gebeurt contant aan de zaal. Als u zich hebt opgegeven, maar verhinderd 
bent, wilt u dit dan telefonisch melden voor 14 april 2018 bij een van bovenstaande 
telefoonnummers? Indien u zich niet heeft afgemeld, zullen wij alsnog aan u de  
entreeprijs moeten berekenen. Want ook wij zullen moeten afrekenen met Het  
Tussendiep voor de personen, die zich hebben opgegeven. Alleen voor onvoorziene 
omstandigheden ter onzer beoordeling, kunnen wij een uitzondering maken. 

 

Namens de werkgroep Ouderendag Borger-Odoorn 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Opgaveformulier 
 
Vereniging: ....................................... te .......................... Telefoon: ........................ 
 
We komen met:……personen 
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KOM IN ACTIE OP DE BIJENWERKDAG OP 9 EN 10 MAART A.S. 
  
Ze zorgen voor de kers op je taart en de aardbeien 
onder je slagroom. Wilde bijen zijn verantwoordelijk 
voor 80% van de bestuiving en zijn daarom  
onmisbaar. Toch hebben wilde bijen het niet  
makkelijk in Nederland. De helft van alle 357  
soorten is bedreigd. Om de wilde bijen te  
ondersteunen organiseren Het Drentse Landschap en Landschapsbeheer Drenthe in 
samenwerking met Nederland Zoemt op 9 en 10 maart de Bijenwerkdag. 
  
Met z’n allen aan het werk voor de wilde bij. Dat gaat gebeuren op de bijenwerkdag. 
Om het aantal nestgelegenheden te vergroten worden er bijenhotels gebouwd, open 
zandplekken gecreëerd en steilwandjes aangelegd. Tevens kan de  
voedselvoorziening (nectar en stuifmeel) worden verbeterd en daarom worden  
bloemen gezaaid en struiken geplant. 
  
Waar? 
De Bijenwerkdag wordt in heel Nederland georganiseerd en in Drenthe wordt op 
maar liefst 14 locaties gewerkt aan de ondersteuning van wilde bijen. Onder andere 
in Zuidlaren, Ruinen, Assen, Meppel, Beilen en Gieten gaan vrijwilligers aan de slag. 
Op een aantal locaties is uw hulp van harte welkom. Doet u ook mee? Schrijf u dan 
nu in op Nederlandzoemt.nl of www.nldoet.nl.   
  
Wat is Nederland Zoemt? 
LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu slaan de handen ineen. Met 

maar één doel. De wilde bij moet zich hier thuis voelen. Samen laten we Nederland 

zoemen voor de wilde bij. Nederland Zoemt is mogelijk gemaakt dankzij een extra 

bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. 
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PODIUM ODOORN: HEM in de spotlights 
 
HEM staat voor Hesseler Eerste Mannenkoor, 
opgericht in het magische jaar 2000 op initiatief 
van dirigent Jan Kruimink. De leden van HEM  
komen uit Oosterhesselen en omliggende dorpen. 
HEM wil een koor zijn dat gehoord en gezien wil 
worden, waarbij kwaliteit en gezelligheid hoog in 
het vaandel staan. 
 
Dit concert is speciaal voor u, omdat wij u de gelegenheid geven een bijzondere  
uitvoering mee te maken. Onze muziekcommissie is er goed in geslaagd een  
sfeervol en gevarieerd programma samen te stellen. Wij nodigen u dan ook van  
harte uit om op deze avond volop te komen genieten. Het repertoire van HEM  
bestaat uit arrangementen van popsongs uit de afgelopen 50 jaar, met een  
evenwichtige balans tussen rustige, gedragen liederen en uitbundige, vlotte liederen. 
Er wordt gezongen in meerdere talen: Nederlands, Engels en Drents. Het koor wordt 
geleid door dirigent Jan Kruimink, met pianobegeleiding van Henk Stevens.  
Kom in grote getale kijken en luisteren naar dit enthousiaste koor op 
 
Zaterdag 17maart 2018 
in de kerk van Odoorn. Valtherweg 1, 7873 AA Odoorn. 
Aanvang: 20.00 uur. De kerk is open om 19.30 uur. Kaarten: € 10,00  te koop voor 
aanvang of in de voorverkoop € 9,00. 
Kaarten kunnen besteld worden via de website www.sokc.nl, via de mail 
h.klein@sokc.nl of in de voorverkoop worden afgehaald bij drogist SIMA,  
Exloerweg 9a. 7873 BW Odoorn. 
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RARA WAT IS DIT? 
 
De vorige keer hebben we nogmaals uw aandacht gevraagd voor een voorwerp wat 
we zelf ook niet kenden. In de herhaling zijn er vele reacties los gekomen. Erg fijn 
om zo veel betrokkenheid mee te mogen maken. De redactie kreeg via mail, telefoon 
en de what's app allerlei reacties. Geen medium bleef bespaard. Er waren zelfs  
Oringers die het voorwerp aan experts hebben aangeboden om er zo achter te  
komen wat het was. Bedankt voor alle inspanningen. En dan nu de ontknoping.  
 
Het is een pompje waar men vroeger, in de jaren twintig tot in de 
jaren vijftig brandstof, zoals petroleum en benzine uit vaten pompte. 
Grote brandstof pompen waren er nagenoeg nog niet . Bij de  
handelaren en garagehouders werden de vloeibare brandstoffen in 
drums van 200 liter aangevoerd. Om de brandstof er weer uit te  
halen werd de pomp in het schroefgat van de drum gedraaid. De 
buis onder aan de pomp stak in de drum. Je kunt het schroefdraad 
net onder de terug voer van het lek plateau nog zien. Dan werd er 
een petrolieblikje op het plateau gezet en door aan de slinger te draaien werd de 
petroleum uit het vat gepompt. Door de slinger eerst linksom tegen de aanslag aan 
te drukken en vervolgens rechtsom een slag te maken kwam er ongeveer een halve 
liter olie uit. Daarna werd het zelfde ritueel herhaalt. De gemorste olie liep via het 
opvangbakje terug naar het vat. Het plateau dient ook gelijk als opvangbak voor  
gemorste vloeistof, wat via het buisje, weer terugloopt in het vat. Het deksel diende 
er voor dat er geen verontreiniging in het vat kon komen. 
 
Over het voorwerp van deze maand kan ik u wel een hint meegeven. Dit voorwerp 
heeft alles te maken met houtbewerking en wordt tegenwoordig zelden nog gebruikt. 
Mocht u weten wat het is, horen we dat weer graag van u.  

Maar ook wil ik een oproep doen aan iedereen die een voorwerp heeft waarvan u 
graag wilt weten wat het is. Laat het ons weten als u iets heeft wat geschikt is voor 
deze rubriek. Als u er geen foto van heeft kom ik graag even langs om deze voor u 
te maken. Veel succes!  
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 VERSLAG NIEUWJAARSBIJEENKOMST VROUWEN VAN NU OP  
WOENSDAG 10 JANUARI 2018 
 
Op 10 januari 2018 was de eerste bijeenkomst van Vrouwen van Nu in de Boshof. Zo’n 
40 dames waren gekomen om elkaar onder het genot van een kopje koffie met  
zelfgebakken kniepertjes door de voorzitster Ria Eding een goed Nieuwjaar te wensen. 
Allereerst wenste Ria ons allen een heel fijn jaar en werden er enkele agendapunten 
besproken. Arnoud en Roelien kregen weer een mooie bos bloemen en voor het  
personeel was er de traditionele envelop met inhoud als blijk van waardering voor de 
goede zorgen van het afgelopen jaar. Na nog enkele plichtplegingen en een tweede 
kop koffie geeft de voorzitster de microfoon aan onze plaatsgenoot Bert Stuiver van 
High 5 Ballooning. Hij vult de rest van de avond met een interessant verhaal over zijn 
grote hobby: Ballonvaren. 
 
Bert begint zijn verhaal met vol trots te  
vertellen dat hij in 2016 Nederlands  
Kampioen is geworden; een hele prestatie! 
En in 2017 wordt hij in Frankrijk 26e van 
Europa! Hij is begonnen met ballonvaren 
door een keer mee te gaan met een  
collega en van lieverlee is het uitgegroeid 
tot het bedrijf High 5 Ballooning. Hij vaart 
met passagiers en doet aan wedstrijdsport. 
Hij heeft inmiddels 4 ballonnen in bezit. Het 
is een erg dure aangelegenheid en het  
maken van een vaart is dan ook niet  
goedkoop. Maar wel zeer de moeite waard! 
(ik spreek uit eigen ervaring). 
 
Hieronder een korte weergave van wat Bert ons vertelde: 
Op een geschikt startveld wordt de ballon opgebouwd en als alles compleet is, wordt 
begonnen met het vullen van de ballon met koude lucht. Dit gebeurt met een ventilator. 
Als de ballon zijn mooie ronde bolle vorm begint te krijgen, wordt begonnen met het 
verwarmen van de inhoud met behulp van de brander. Zo'n 20 minuten staat de ballon 
overeind. Nu is het moment gekomen om in te stappen. De ballonvaarder doet de  
laatste inspecties en het sein "ready for take-off" kan worden gegeven en het avontuur. 
kan beginnen. De ballonvaarder zal de ballon naar een door hemzelf gekozen hoogte 
brengen. Vervolgens wordt de ballon door de wind meegevoerd. Men kan nu genieten 
van het weidse uitzicht. Schitterende natuur, rustieke dorpjes en zwaaiende mensen. 
Afgezien van de hoogte lijkt de ballon bijna onbestuurbaar. Ook de bestemming is dus 
een avontuur. Na ongeveer 1 tot 1,5 uur, kijkt de ballonvaarder uit naar een geschikte 
landingsplaats. Zodra deze gevonden is, wordt de daling ingezet en wordt de ballon 
aan de grond gezet. Bij wat  meer wind zal de mand nog wat over de grond schuiven of 
zelfs omkiepen, bij rustig weer zal de landing ook rustig verlopen.  
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Na de landing wordt de ballon weer opgeruimd en ingepakt en is het tijd om het 
avontuur waardig af te sluiten. Volgens de aloude traditie van de ballonvaart  
ondergaat men een luchtdoop en wordt men in de (lucht)adelstand verheven.  
Uiteraard met het heffen van een goed glas champagne. 
 
Enkele feiten: Een ballon kost al gauw zo’n 30 duizend euro en gaat maar 400 uur 
mee! Een piloot moet ieder jaar een medische keuring ondergaan en het materiaal 
wordt elk jaar opnieuw gekeurd. Het moet natuurlijk wel veilig zijn! Het weer is de 
belangrijkste factor bij ballonvaren: er wordt alleen gestart als het weer het toelaat. 
Men mag in principe overal landen omdat het valt onder de noemer “noodlanding”, al 
is niet elke landbezitter blij met een ballon op z’n land, dit om het feit dat paarden en 
koeien bang zijn voor zo’n gevaarte! De piloten houden hier echter zoveel mogelijk 
rekening mee. Bij de wedstrijdsport gaat het erom wie een zakje zand zo dicht  
mogelijk bij het doel legt (een kruis op de grond) en dus niet wie het snelst is. Er is 
nog veel meer te vertellen, en daarvoor verwijs ik u naar de website van  
High5ballooning. Hier vindt u ook de prijzen van een ballonvaart en het  
telefoonnummer van Bert voor als u overweegt eens een ballonvaart te maken!  
Zeker een aanrader!! Na het zien van enkele filmpjes sluit Bert de interessante 
avond af. Het heeft ons een goed beeld gegeven van wat er allemaal bij komt kijken 
om ballonvaren als hobby te hebben. 
 
Ria Eding sluit onder dankzegging de gezellige avond af en wenst ons allen wel 
thuis! 
 
Tot ziens op woensdag 14 februari bij de jaarvergadering met een verhaal van  
boswachter Martijn Harms! 
 
Verslag Tettie Drijfholt. 
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ONDERTUSSEN BIJ ODO…. 

 

De ledenvergadering is een moment in het jaar waar 

we het wel en wee van de vereniging met de leden  

delen. Wat is er allemaal het afgelopen jaar gedaan op 

muzikaal vlak maar ook achter de schermen?  Wat  

willen we de komende jaren gaan doen, wie heeft er 

ideeën om zaken te veranderen of verbeteren en kan 

daarin meehelpen?  Voor Odo is het belangrijk dat  

iedereen zich betrokken voelt bij de vereniging, met elkaar voor elkaar bezig zijn. 

Vandaar dat het fijn is om te zien dat de opkomst groot was op de bijeenkomst en 

het meedenken ook. We zijn, mede daardoor, een gezonde en bloeiende   

vereniging waar nog heel veel muziek in zit. 

 

De activiteiten van komende maand zijn: 

- Zaterdag 10 maart - ochtend Potgrondactie!  

Leden van ODO komen langs met zakken potgrond 

van 40 l. voor al uw binnen- en buitenplantjes. De 

opbrengst is voor de clubkas. 

 

- Zondag 25 maart  Palmpasen in de Paasbergen 

De Oringer Kapel speelt tijdens de Palmpasen  

 viering, waarbij de jongste kinderen van de  

 basisschool hun versierde ‘Haantie-op-‘n-stokkie’ 

aan de bewoners mogen laten zien. 

 

- Zondag 15 april - 11.00 u Koffieconcert in café de Boshof 

De harmonie geeft een concert met een zeer  

 gevarieerd programma. Voor jong en oud een mooi 

muziekmoment, dus kom ook! Entree gratis 

 



23 

 

PAASVUUR EERSTE PAASDAG 1 APRIL 2018 
  
Dit jaar wordt het paasvuur op EERSTE PAASDAG 1 april gehouden. Locatie:   
Middenweg Klijndijk/Odoorn. (zelfde plek als vorig jaar) Aanvang: 19.30 uur.   
Takken kunnen alleen worden ingeleverd op zaterdag 31 maart a.s. vanaf 9.00 tot 
15.00 uur.  
 
Alleen schone materialen van organische aard, b.v. snoeihout, takken en stammen 
niet dikker dan 10 cm., coniferen zijn welkom. Andere materialen zoals stobben,  
geverfd hout, asbest, autobanden e.d. mogen beslist niet worden aangevoerd.  
Dorpsbelangen en medewerkers mogen het aangevoerde materiaal controleren en 
hoort er iets niet thuis op de Paasbult dan hebben wij het recht dit materiaal te  
weigeren en u met het aangevoerde terug te sturen. Politie en brandweer hebben 
hier indien noodzakelijk controle op.  
Probeer samen met buren en familie of vrienden zoveel mogelijk materiaal zelf te 
brengen naar de Middenweg. Kunt u het materiaal (in bescheiden hoeveelheden) 
beslist niet zelf brengen dan is er een mogelijkheid om een beroep te doen op  
vrijwilligers van Dorpsbelangen om het materiaal op te halen op zaterdag 31 maart 
aanstaande.  
Voor deze service kunt u contact opnemen met Heleen Fluks, tel.: 06-205 024 94. 
Bellen tussen 18.00 en 19.00 uur.  
De kosten zijn:  
€ 5.= voor ophalen (leden)  € 10.= ophalen voor (niet leden) gewone aanhanger  
€ 10.= voor ophalen (leden) € 20.= ophalen (niet leden) meer dan een aanhanger. 
Leden kunnen hun takken gratis afleveren bij de paasvuurbult.  
De takken moeten gebundeld aan de weg liggen en de aanvrager moet zelf helpen 
met opladen.  
  
DORPSBELANGEN ODOORN  
 
 
 
 
 
 

 

 

DORPSENQUETE 

Eind januari is de uitslag van de onlangs gehouden dorpsenquête gepresenteerd. 
Het is mogelijk de uitkomsten te downloaden van, c.q. te lezen op de website van 
Dorpsbelangen Odoorn: www.dorpsbelangenodoorn.nl 
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 KINDEROPVANG PERLEI 
 

Kinderdagverblijf 
In januari zijn we bezig geweest met het thema: ‘ssst de tijger slaapt’. Wat tevens de 
titel is van het boek van de de nationale voorleesdagen. We hebben veel geknutseld 
en het verhaal na gespeeld. Wat een lol hebben we gehad.  
Vanaf februari gaan we bezig met het thema Kunst. We gaan van de gang een  
museum maken met allemaal mooie kunstwerken door ons zelf gemaakt. Ook gaan we 
experimenteren met scheerschuim, klei enz. Bij kunst hoort ook het onderdeel muziek. 
We ontdekken waar we allemaal muziek mee kunnen maken. Denk aan plastic flesjes 
met zand, macaroni, schelpen enz. 
8 maart is er een opa/oma dag gepland voor het KDV. Opa’s en/of oma’s zijn dan  
uitgenodigd om met de kinderen mee te komen om samen te genieten van leuke  
activiteiten.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitenschoolse opvang 

Het thema proefjes is nog in volle gang. Wat hebben we al vele proefjes uitgevoerd 

o.a.:  

* zelf sneeuw gemaakt 

* skittles en warm water 

* ijskristal gemaakt 

* papieren bloem in het water 

* ei in het water daarna zout  

  toevoegen 

* smaak test met ingrediënten 

* zwevende armen 

* geheim bericht met melk 

Vanaf week 8 zullen wij starten met een nieuw thema. Ons nieuw thema wordt KUNST! 
In ons thema mapje hebben we al allerlei leuke activiteiten staan. 14 februari is er een 
opa/oma dag gepland voor de BSO. Opa’s en/of oma’s zijn dan uitgenodigd om met de 
kinderen mee te komen om samen te genieten van leuke activiteiten.  
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LEZEN EN VOORLEZEN (119) 
 
n.a.v. 1) Harmen van Straaten, Bor ziet spoken, Amsterdam 2017 (5e druk)  
          2) Marianne Witte e.a., Het geheim van de zoete sommelbes, Texel 2011  
 
Dit keer noem ik twee boeken die verschillend zijn maar allebei leuk om te lezen: 
 
Als je dit boek wilt lezen moet je niet van tevoren zeggen of denken dat spoken niet 
bestaan. Voor de schrijver spelen ze een rol anders zou dit boekje niet  
geschreven zijn. Ik stel voor dat je het boek eerst leest en daarna weer gaat denken 
over de vraag  of ze bedacht zijn (waarom dan?) én of ze bestaan of niet . Goed ? 
  
1) Bor krijgt met spoken te maken als hij net verhuisd is met zijn vader naar een 
groot  buitenhuis (Bor’s moeder is weggegaan en blijkt in Turkije te zitten). Bor  
ontdekt dingen die hij niet kan verklaren behalve als hij aan spoken denkt. Spoken 
zijn vaak onzichtbare “figuren” die te maken hebben met mensen, jonge of oude, die 
vroeger geleefd hebben. Bor en zijn vader zitten tussen 2 groepen in:  
Aan de ene kant komen ze een groepje  dieven tegen die willen  dat ze hun huis 
weer  verlaten  zodat zij verder kunnen zoeken naar een “schat” die ergens onder de 
grond zit. Aan de andere kant zijn er de spoken die in het huis willen blijven omdat zij 
er voor gezorgd hebben dat het huis de plaats van het vroegere kasteel heeft  
ingenomen. Na veel GEDOE weten Bor en zijn vader het zo te regelen dat de dieven 
er vandoor gaan en dat de spoken kunnen blijven. De nieuwe spook-vriend van Bor, 
Adriaan, speelt daarbij een grote behulpzame rol. Je moet het spannende verhaal 
zelf maar lezen. Bor’s vader gelooft nog niet in echte spoken. Hij vindt wel dat je als 
mens voor spook kunt spelen. Bor laat het maar zo “je hoeft niet alles met je vader te 
delen. Dat is wel zo rustig. Ja, toch? “(p. 101) Zijn vader verkoopt toch liever potjes 
jam op boerenmarkten in de buurt (zie o.a. p.17) dan dat hij achter spoken aangaat! 
 
2) Dit grappige boek heeft een praktische toepassing in het derde deel. Vanaf  
blz. 29 tref je wel 15 recepten die je zelf kunt maken. Er staan ook mooie foto’s bij 
zodat je kunt zien wat je gaat eten. Vóór de recepten staan twee verhalen. In het 1e 
verhaal lees je over een groep schoolkinderen die o.l.v. meester Simon op  
schoolreisvakantie op Texel zit. Twee jongens, Mo en Fup ontdekken toevallig een 
bijzondere bes die - staat in een Texelse Krant - zou zijn uitgestorven. Voor wie die 
bes eet smaakt de rest van wat hij /zij verder nog eet ook zoet en lekker. Alle  
kinderen nemen de proef op de som en ja het klopt. Ze laten de meester buiten de 
kennis die ze als klas hebben opgedaan. Die snapt dus niets van die bessen, die 
bekend staan als ‘sommelbessen”. Een sommel betekent in het Texels spook of 
geest (zie eerste boekje). Het 2e verhaal gaat over smaken en proeven in Afrika 
(daar komt de bes vandaan!) en in Nederland. Een geslaagd geheel!! 
 
Berend Boekman          
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BIBLIOTHEEKNIEUWS FEBRUARI 2018 

 

Expositie 

In de maand januari en februari exposeert Marchinus Elting aquarellen in de  

bibliotheek. Zijn werk bestaat uit aquarellen hoofdzakelijk gemaakt in zijn ‘Hof aan de 

Iemenhees’. Deze tuin vormt de grootste inspiratiebron voor zijn aquarellen van  

bloemen/ planten, vaak in combinatie met vlinders. Maar ook andere onderwerpen  

komen op zijn pad waar m.n. hanen/ geiten favoriet zijn. Zelf verzorgt Marchinus al een 

groot aantal jaren de exposities in de bibliotheek te Odoorn.   

 

Filmavond  met de film ‘Hidden Figures’  

Op woensdagavond 7 maart organiseert Bibliotheek Odoorn dit seizoen haar tweede 

Filmavond met mogelijkheid tot napraten.  We draaien dan de film ‘Hidden Figures’. 

 

Begin jaren 60 is de NASA  

tijdens de 'Space Race'  

koortsachtig bezig met de  

voorbereiding van de  

lancering van astronaut John 

Glenn in een baan om de aarde. 

Drie briljante Afro-Amerikaanse  

vrouwen, Katherine Johnson 

(Taraji P. Henson), Dorothy 

Vaughn (Octavia Spencer) en Mary Jackson (Janelle Monáe), werken er als  

wiskundigen en ingenieurs. Ze moeten zich staande houden in een mannenbolwerk en 

worden bovendien geconfronteerd met rassendiscriminatie. Een film met humor, (soul)

muziek, hartverwarmende emoties en een onderstroom van de choquerende  

werkelijkheid van ongelijkheid en onrecht.  

 

De avond begint om 19.30 uur, entree € 5,00. Na afloop van de film kunt u eventueel 

nog napraten over de film, maar hebt u daaraan geen behoefte dan geniet u alleen van 

de film. 

 

Boekenweek, in de Bibliotheek natuurlijk….. 

Van 10 tot en met 18 maart is het Boekenweek met als thema ‘Natuur’. In het kader 

daarvan organiseert de Bibliotheek Borger-Odoorn op donderdagavond 15 maart een 

avond in de Bibliotheek Borger met verhalenvertelster Jeanet Landman en  

zangformatie Link! Toegang € 5,00 (leden € 4,00), voorverkoop 1 euro goedkoper.  

Reserveren via info@bibliotheekborger.nl of 088-0128300. 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 
 
 
 

Met dank aan Geert Warrink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


