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30e jaargang no. 5 

Januari 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   28 januari    GEEN DIENST 

Zondag     4 februari    GEEN DIENST 

Zondag   11 februari 10.00 uur  Helene Westerik 

Zondag   18 februari    GEEN DIENST 

Zondag   25 februari    GEEN DIENST 

  

DORPSAGENDA 
Woensdag   24 januari 19.30 uur  Volkszang, Boshof 

Zaterdag     10 februari 20.00 uur  Roon Staal, in de kerk van Odoorn 

Woensdag   24 januari 20.00 uur  Rouw & Verlies in de Bibliotheek  
Woensdag  31 januari    Evaluatie dorpsenquête 
Zaterdag     10 februari 15.00 uur  Poppentheater Inkipinki een  
       voorstelling  voor peuters en kleuters  
       (vooraf opgeven) in de Bibliotheek  
Woensdag   14 februari 19.45 uur  Vrouwen van Nu, Jaarvergadering met  
       na de pauze boswachter Martijn Harms. 
 
OPHAALDAG OUD PAPIER 2018 

 

10 februari, 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 
 
Ik schreef deze tekst op donderdag 4 januari jongstleden. Hoewel we al weer een 
paar weken op streek zijn wil ik u, namens de redactie van Oes Dörp, nog een heel 
voorspoedig 2018 toewensen. De een misschien met goede voornemens, de andere 
zonder, of alleen met het voornemen vooral geen goede voornemens te hebben. 
We hopen u ook dit jaar weer veel boeiende artikelen, soms verluchtigd met fraaie 
foto ’s, voor te schotelen en u daarmee weer een poosje van de straat te houden. 
Er staat dit jaar een aantal bijzondere evenementen op stapel, bijvoorbeeld de  
Olympische Winterspelen, met een favoriet uit onze nabuurgemeente Emmen  
(Kjeld Nuis). 
Verder wereldkampioenschappen voetballen, lekker rustig, zo zonder Nederland. 
Dat is dan de sport, maar er zijn natuurlijk ook genoeg andere evenementen  
gepland, maar die heb ik niet zomaar paraat. 

In ons dorp barst het altijd van de activiteiten en dat zal ook dit jaar vast weer het 
geval zijn. 

Laten we er weer een mooi jaar van maken. 

Theo Zondag 
___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 21februari 
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 februari 
 
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 
 
12 januari, Linde Mones, dochter van Ronald Mones en Patty Mones-Schuurman  
 
 
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 
 
Zwaar gemoed 

Het is najaar, het is laat in de ochtend. Wederhelft en junior 2 zijn al een eeuwigheid 
geleden vertrokken naar een naburig gelegen voetbalveld. Mijn gemoedstoestand 
wordt bepaald door een nacht met te weinig slaap en te veel wijn. Een harde  
confrontatie met junior 1 is dan ook onvermijdelijk. Als die uiteindelijk het huis verlaat, 
nadat hij de deur met een harde knal heeft dichtgegooid, ben ik alleen met thondje. 
Thondje moet er nog uit dus ik lijn hem aan en bedenk zuchtend dat een klein rondje 
vandaag best voldoende is. 

Even later stap ik het zandpad op. Op een bankje aan de bosrand zit een oudere man. 
Als ik langsloop wijst hij in de verte. “Kijk”, zegt hij, “daar loopt een ree.” En terwijl ik in 
de verte kijk zie ik hoe een ree boven het hoge gras uit springt. Samen volgen we de 
ree in stilte. “En hoor de vogels eens”, vervolgt de man. We luisteren naar het  
gekwetter van de vogels achter ons in het bos. Als ik even later verder loop wenst de 
man mij een fijne dag. 

Ik voel hoe de zon op mijn rug schijnt en bedenk dat ik best zin heb om een grote  
wandeling te maken. Het kon nog wel eens een mooie dag worden. 

 

Bianca 
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 PODIUM ODOORN: VALENTIJNSTOUR ROON STAAL 

Zanger en pianist Roon Staal geeft de  
komende februarimaand zes Valentijns 
concerten. Eén van deze concerten vindt 
plaats in de Oringerkerk te Odoorn op  
zaterdag 10 februari 2018. 

Met zijn warme stem en prachtige pianospel 
zullen sfeervolle songs als “Annie's song” van 
John Denver, “Stay with me 'till the morning” 
van Vicky Brown en “Help me through the 
night” van Ede Staal en ook prachtige eigen 
composities als “Promise” en “Als je mij zoekt” 
u in de stemming brengen van Valentijn. 

Roon Staal woont en werkt zowel in Nederland als in het verre oosten van Rusland. 
Een deel van het jaar verblijft hij in Vladivostok, waar hij ook aan zijn muzikale  
carrière werkt en geregeld concerten geeft. Zo gaf hij afgelopen jaar concerten in  
Vladivostok en Khabarovsk in het Philharmonisch Concertgebouw. Ook in maart 2018 
is er weer een concert gepland. De eerste drie maanden van 2018 verblijft Roon in 
Vladivostok maar hij komt speciaal voor de Valentijnsconcerten terug naar Nederland. 

Staal heeft verschillende cd's op zijn naam staan. Afgelopen oktober, tijdens de 5e  
Oktobertour was de presentatie van zijn nieuwe CD "Promise". In november heeft hij 
zijn Kerst CD "The Christmas Album" opgenomen in de studio te Vladivostok.  
Deze CD is sinds de afgelopen Kersttour verkrijgbaar. 

Het concert te Odoorn begint om 20.00 uur. De zaal is een half uur voor aanvang  
geopend.  
 
Kaarten zijn te bestellen via 
www.roonstaal.com of via  
tel.nr. 06-30025992.  
De toegangsprijs is € 15,00. 

U bent van harte welkom! 
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CAFE DUBBEL D     

De tijd vliegt voorbij en wij hebben al veel 
pret vooraf. Binnenkort is het zover en  
mogen weer voor publiek spelen.  
 
Vanaf nu zijn de kaarten weer verkrijgbaar 
bij De Boshof.  

Wij spelen op 2, 3, 9 en 10 februari en  
vinden het natuurlijk weer geweldig als u 
komt kijken. 

De kaarten kosten € 9,50 per stuk, dit is  
inclusief koffie/thee en cake. 

Groeten van de toneelspelers van  

De Heidebloem 
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ONDERTUSSEN BIJ ODO….     
 

 

 

 

 

De harmonie van Odo heeft het nieuwe jaar een muzikale start gegeven met een  
concert in de Hervormde Kerk. Natuurlijk hebben we nog meer in de agenda staan 
waar de voorbereidingen al volop voor aan de gang zijn. De drie vaste evenementen 
van het voorjaar zijn: de huis-aan-huis verkoop van potgrond ten bate van de clubkas 
waarbij door enthousiaste inzet van onze leden de zakken potgrond ieder jaar de kar 
af vliegen. 

Ook staan er twee concerten in de restaurant-café Boshof in Odoorn genoteerd,  
onder het genot van een kop koffie genieten van een fijn stukje muziek is altijd goed. 

Dus zet alvast in de agenda: 
Zaterdag 10 maart Potgrondactie 
Zondag 15 april Koffieconcert in de Boshof aanvang 11.00 uur 
Zondag 27 mei Jeugdconcert in de Boshof aanvang 11.00 uur 

_____________________________________________________________________ 
 
DIGITALE AFVALKANENDER + APP  
 
De gemeente Borger-Odoorn biedt u de digitale  
afvalkalender aan via www.mijnafvalwijzer.nl 
 
U hoeft alleen uw postcode en huisnummer in te voeren en u 
ziet direct welk soort afval op welke dag wordt ingezameld.  
Bij deze afvalwijzer hoort de speciale afvalwijzer app.  
Deze kunt  u downloaden op uw smartphone of tablet. 

Ook kunt u het pdf bestand van de afvalkalender  

downloaden via onze website www.odoorn.nu, onder het 

kopje Oes Dörp 

http://www.mijnafvalwijzer.nl
http://www.odoorn.nu/oesdorp/_afvalkalender_2018
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NIEUWJAARSRECEPTIE  
Mantelzorgers en Zorgvragers Borger-Odoorn en Aa en Hunze. 

Vrijdag was er de jaarlijkse  
nieuwjaarsborrel van het Contactpunt 
Borger-Odoorn en Aa en Hunze, deze 
keer in het Hunebedcentrum te  
Borger.  
 
De mensen konden een film bekijken 
over het ontstaan van de hunebedden en 
daarna nog een rondgang doen door het 
museum. Ook was het druk in de winkel 
van het Hunebedcentrum. Er was toen 
tijd voor een drankje met een lekker  
hapje. 

Burgemeester Dhr. Seton van Borger-Odoorn en de Wethouder Dhr. Dijkstra wenste 
iedereen een goed nieuwjaar en zij spraken nog hun waardering uit over de  
Mantelzorgers en de zware taak die zij hebben. 

Na afloop kregen de Mantelzorgers en Zorgvragers nog van het Hunebedcentrum een 
mooie kalender met nog een poster en een tasje met daarin een kleine attentie. 

Hebt u vragen over het hoe of wat over de mantelzorg,  
kijk dan op de website: http://www.cpmborgerodoorn.nl/ 
of bel: 0591-513520  
of per e-mail naar: hans.verschut@hetnet.nl 

 



8 

 

WINNAARS KEN ONS DORP 2017 

De foto’s en antwoorden kunt u vinden op onze website www.odoorn.nu 

 

 

 

1
e
 prijs Rob Gijsberts  

 

Prijs beschikbaar gesteld door: 

COOP Schippers  

 

 

 

 

 

 

 

2
e
 prijs Bianca Meijering  

 

Prijs beschikbaar gesteld door: 

Karin Koudenburg “Keramiek”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
e
 prijs Paulien en Ingrid  

 

Beschikbaar gesteld door: 
Dio drogisterij, Elly 
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HEJ ‘T AL HEURD?   

 
Odoorn een tweede Lourdes 
 
Tijdens een van mijn schaarse bezoeken aan De Boshof trof ik bijgaande tafereel 
aan in de garderobe.  
Hier is sprake geweest van een wonder, waarop tot voor kort alleen Lourdes het  
patent had. Volgens betrouwbare bronnen is dit vervoermiddel achtergebleven na 
een bijeenkomst van de Vrouwen van Nu. 
 
Na het gemis van het SIVO kan Odoorn zich nu gaan ontwikkelen tot een serieus  
bedevaartsoord, de hotelhouderij en de andere horeca gaan gouden tijden  
tegemoet, er wordt nog gezocht naar verpleegkundigen en sjouwers. 
Theo Zondag 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
 
Op oldjaorsdag was der – naost de drie bekende carbidbatterijen – nog een vierde 
actief; in de Dopheide. Under anvoering van @win, geheurspecialist oet oes dörp, 
weur daor mit kleine bussies knald, maor ok die hadden lewaai genogt. 
Volgens betrouwbare bron dreug elkenien geheurbescharming, oetgezunderd @win. 
As ik in geheurapperaten dee, zo’k dat toch aans doen. 
Maor ja, bij de mieste schilders stiet het hoes der ok vaok roeg en rauw bij en  

kinders van leerkrachten kunt zuch ok gedragen asof ze nooit goed opvoed bint. 
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CARBID SCHIETEN 2017 

Ook afgelopen oude jaar werd er op diverse plekken in oes dörp weer volop  
geschoten met carbid. De doffe dreunen werden overal waargenomen. Wie ter  
plekke ging kijken kon meemaken hoe gezellig het overal was. En natuurlijk was er 
het nodige aanwezig voor de inwendige mens. 

Vermeldenswaard was de workshop voor kinderen in de lagere school leeftijd.  
Op zeer verantwoorde wijze werd hen de beginselen van het carbid schieten  
bijgebracht. Na afloop kregen de kinderen een certificaat.  
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JAARWISSELING 2017-2018 BIJ DE KERK 

Het was gezellig, de jaarwisseling bij de kerk. Ondanks het niet al te beste weer, was 

er een aanzienlijke groep mensen op de been. Terwijl om 00.00 uur de klokken van 

de kerk lustig beierden, werd er wat 'afgewenst' en '-gezoend'. Ook ontbrak het  

vuurwerk niet. Een goede actie zo, van Dorpsbelangen.  

De redactie van Oes Dörp wenst u een mooi 2018 toe en hoopt dat het samenkomen 

van veel Oringers op het plein van oud op nieuw een nieuwe traditie wordt. 
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RARA WAT IS DIT?  

Vorige keer stond er een oproep voor uitleg van een voorwerp waarvan ook wij niet 

weten wat het is. Wij hebben helaas geen reacties ontvangen. Daarom plaatsen we 

het nog een keer in de hoop dat er onder de lezers iemand is die duidelijkheid kan 

verschaffen. Op de linker foto is het volledige voorwerp te zien.  

Rechts een uitvergroting van een soort opvangbak.  

      

Als u weet wat dit voorwerp is, horen we dat graag van u. 
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RABOBANK PUBLIEKSPRIJS 
 
Rabobank Publieksprijs voor de actiefste Koptekst vereniging Nieuwe categorie op 
Sportgala Drenthe – € 1.000,- prijzengeld voor de clubkas van de winnende  
vereniging 

 
Maandag 12 maart 2018 is het Sportgala Drenthe met de  
traditionele verkiezing van de sportman, sportvrouw, sportploeg en 
het sporttalent van Drenthe in 2017. Dit jaar is de Rabobank  
Publieksprijs toegevoegd. Op verzoek van de sponsor, zal deze 
prijs dit jaar gaan naar de beste, leukste, actiefste, meest  
betrokken vereniging van Drenthe. Verenigingen kunnen zich  
inschrijven door een filmpje van maximaal een minuut in te sturen. 
De uiteindelijke winnaar wordt gekozen door de aanwezigen in de 
zaal tijdens het Sportgala. Drenthe is trots op haar (top)sporters 
en het Sportgala is dé gelegenheid om deze sporters in het  
zonnetje te zetten. Daarnaast is de breedtesport belangrijk in 

Drenthe en spelen sportverenigingen een belangrijke maatschappelijke rol in de 
gemeenschap. Het is in veel gevallen het kloppend hart van sport en bewegen, 
maar vooral ook van het sociale leven van de inwoners. 
  
De Rabobank vindt de maatschappelijke waarde van sport en het stimuleren van de 
breedtesport en de jeugd een belangrijke factor en verbindt daarom haar naam aan 
deze verkiezing. Procedure en voorwaarden In een filmpje van maximaal 1 minuut 
laat de vereniging zien waarom zij de publieksprijs verdient. Uit het filmpje moet  
blijken wat de vereniging bijzonder maakt; bijvoorbeeld maatschappelijke  
betrokkenheid, vrijwilligersbeleid, duurzaamheid, speelt gehandicaptensport een 
belangrijke rol of staat fair play hoog in het vaandel. Alle filmpjes worden geplaatst 
op de Facebookpagina en het YouTube kanaal van het Sportgala Drenthe.  
Een onafhankelijke jury, bestaande uit topsporters, journalisten en de Rabobank, 
kiest de top 3, deze wordt uitgenodigd op het Sportgala. Door middel van live voting 
in de zaal kiest het publiek die avond de uiteindelijke winnaar van de Rabobank  
Publieksprijs 2017. Meedoen? Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op 
www.sportgaladrenthe.nl.  
 
Het Sportgala wordt mede mogelijk gemaakt door SportDrenthe, Provincie Drenthe, 
Rabobank het Drentse Land, mediapartners RTV Drenthe en Dagblad van het  
Noorden en de gemeenten Hoogeveen, Emmen, 
Assen, Noordenveld,  
Aa en Hunze, De Wolden, Borger-Odoorn,  
Westerveld en Midden-Drenthe.  
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GEBOREN 2017 

Lilja Annet Kira Rhencke van Klinken 

6 maart  

Maylin Goeree, 18 april  

Floris Schaper, 10 mei  

Nadine Heleen Klinkhamer, 29 juni  

Liva de Ridder, 25 juli 2017 
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Emma Trip ,11 november 2017  

Nila Roos de Ridder, 24 september  
Diede Siebenga, 19 oktober 

Ravi en Liva Selina Baas-Jonson 31 oktober 

Mahmoud en Shahed 12 december 
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 AUTOBEDRIJF DE HAAN 

Op een vrijdagmorgen begin dit jaar sprak 
ik met Maarten de Haan, eigenaar van het 
gelijknamige autobedrijf in (of op) 
Schoonoord. Sinds 8 november 2017 is 
dit bedrijf gevestigd aan de Havenstraat 
20 b in Schoonoord, dat is de stille kant 
van het kanaal als je uit Odoornerveen 
komt. Het is dus een zeer jong bedrijf, 
maar sinds het prille begin is het bedrijf 
adverteerder in ons blad. In het pand was 
vroeger garagebedrijf Enting gevestigd, 
dat zegt sommigen van u waarschijnlijk 
nog wel iets. Na een tussenperiode met 

een ander bedrijf, heeft het pand twee jaar leeg gestaan. Dat het bedrijf nog jong is 
was onder meer te zien aan het kale peertje aan het plafond in de kantine, dat was dan 
weer het voormalige magazijn. Het interieur verdient dus nog wel enige aandacht, 
maar volgens Maarten is het nu al zo druk dat hij daar niet aan toekomt.  
De naastgelegen showroom behoort overigens niet tot het bedrijf, de handelsvoorraad 
auto ’s staat buiten. 
De eerste die ik tegenkwam was trouwens een voormalige dorpsgenoot,  
Henk Oosterhof van het naastgelegen uitdeuk- en spuitbedrijf. Een samenwerking ligt 
dus erg voor de hand. Maarten heeft hiervoor jarenlang gewerkt als (chef)monteur bij 
autobedrijf Mekkes in Aalden, maar als zeer jonge jongen sleutelde hij al aan auto ’s in 
een schuur bij zijn huis. Na de beëindiging van het bedrijf in Aalden, koos hij ervoor om 
voor zich zelf te beginnen. Dat was uiteraard al langer de bedoeling, maar deze kans 
heeft hij met twee handen aangegrepen. In Aalden werkte hij weer samen met Erik 
Wessels uit Odoorn (van de Oude Kampenweg), er zijn dus wel lijntjes met Odoorn. 
Het is dus ook niet zomaar dat het bedrijf adverteert in onze dorpskrant, Maarten ziet 
Odoorn zeker als een mogelijke markt voor zijn bedrijf. Verder ligt de focus vooral op 
Schoonoord en de omliggende dorpen, inclusief Zweeloo/Aalden, het werkgebied van 
zijn voormalige werkgever. Dat het bedrijf nog nieuw is was ook zichtbaar bij een  
eerste bezoek aan de website van het bedrijf, die bleek nog zeer voorlopig, het was 
meer een technische test. Die leek nog het meest op het moderne “nepnieuws”. 
Als het allemaal gelukt is zal de site bij het uitkomen van ons blad wel de juiste  
informatie verschaffen. Maarten is trouwens geboren in Ellertshaar, in de volksmond 
Kolonie geheten. Zijn vader is afkomstig uit Schoonoord, hij woont zelf met vriendin en 
dochter in Buinen. Toen ik er was zag er allemaal al heel dynamisch uit, ik voorzie dat 
dit allemaal goed gaat komen. 

Wij wensen Maarten en zijn medewerkers veel succes toe. 

Theo Zondag 
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HARTVERWARMEND KERSTCONCERT IN EXLOO 

Kerstavond was de oude manege in  
Exloo, tot en met de laatste stoel bezet 
door enthousiaste concertgangers. 
Dorpsbelangen Exloo had met veel zorg 
de locatie omgebouwd tot een prachtig 
kerstdecor. Hierdoor hebben de gasten 
van een warm en sfeervol concert  
kunnen genieten. 

Ruim voor aanvangstijd stroomde het 
publiek binnen. Voordat men een stoel 
op zocht in de verwarmde manege, was 
er gelegenheid om koffie en warme  

chocolademelk te nuttigen. De schaapskudde kwam samen met de herder vanuit de 
schaapkooi naar de manege wandelen. Uiteraard lieten de schapen zich van de  
vrolijke kant zien en horen. Ze hebben tijdens het concert in een grote kraal bij het 
publiek gestaan. Veel kinderen kwamen steeds even een kijkje nemen bij de mooie 
schaapskudde. 

Na het openingswoord klonken de eerste muzikale kerstklanken. The Decibelles uit 
Exloo kwamen al zingend de manege binnen lopen. Op het podium, naast  
muziekvereniging ODO uit Odoorn zongen groot en klein uit volle borst de  
kerstliedjes mee. Anja Warmink, de dirigente van The Decibelles, zorgde met haar 
solo optreden voor ‘Hartverwarmde’ luistermomenten. Broer en zus Mark en Saskia 
Hidding hebben mooie klanken ten gehore gebracht op hun piano en viool.  
Een prachtig moment met het verschijnen van trompettist Arnoud Meijers van ODO. 
Hij liep tussen het publiek door richting de schapen. Deze konden de muziek ook wel 
waarderen. The Decibelles, ODO, Anja, Mark, Saskia en Arnoud vormden op deze 
wijze een schitterend gevarieerd muzikaal geheel. Bij een kerstconcert hoort  
natuurlijk een kerstverhaal en een lezing. Tussen de muziek door is hier naar  
geluisterd.  

Het kerstconcert is afgesloten met een 
gezamenlijk lied. Alle gasten en  
vrijwilligers van Dorpsbelangen Exloo 
kunnen terug zien op een sfeervol en 
vooral ‘hartverwarmend’ kerstconcert.  

Op www.dorpsbelangenexloo.nl  
staan foto’s van het concert 
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 PERSBERICHT 
 
Lezingenreeks Geopark start 21 februari 
 
De Hondsrug UNESCO Global Geopark organiseert 
vanaf 21 februari een lezingenreeks. Voor iedereen 
die alles al eens willen weten over De Hondsrug 
UNESCO Global Geopark, over de unieke  
ontstaansgeschiedenis van het Hondsruggebied; over 
de ijstijden, het bijzondere fenomeen pingoruïnes,  
de hunebedden, over de rol van de mens die hier al  
duizenden jaren woont. En waarom het gebied nou zo bijzonder dat het de UNESCO 
status heeft gekregen. 
 
In acht lezingen worden de deelnemers door onze inspirerende docenten  
meegenomen in een spannende reis door de tijd. De lezingenreeks wordt afgesloten 
met een bus excursie naar de mooiste plekken van het Geopark. Men kan zich ook 
inschrijven voor één of meerdere lezingen, of voor de excursie. 
 
Programma Woensdag 21 februari IJstijden door Harry Huisman  
Woensdag 28 februari Pingoruïnes door Anja Verbers Woensdag 7 maart Archeologie 
door Wijnand van der Sanden Woensdag 14 maart Veen door Michiel Gerding  
Woensdag 21 maart Natuur door Hans Dekker Woensdag 28 maart Boeren door  
Michiel Gerding en Bernhard Hanskamp Woensdag 4 april Kunst op de Hondsrug 
Woensdag 11 april Sporen van strijd en Tweede Wereldoorlog door Michiel Gerding 
Zaterdag 14 april Excursie onder leiding van Michiel Gerding 
 
Locatie Kenniscentrum van het Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger  
Inloop: vanaf 19.00 uur, Start lezing: 19.30 uur, eindtijd: 21.30 uur 
Kosten Pakket acht lezingen en excursie: € 75,- per persoon .Je kunt je ook  
aanmelden voor één of meerdere lezingen of de excursie. De kosten zijn dan € 6,- per 
lezing, de excursie kost € 40,- per persoon. 
 
Informatie over de lezingen en aanmelden  
https://www.dehondsrug.nl/educatie/hondsrugacademie/lezingenserie/ 
of via tel. 0599-725 009 tijdens kantooruren. 
_____________________________________________________________________ 
 
EVALUATIE DORPS ENQUÊTE 
 
Op 31 januari a.s. zal er een evaluatie plaatsvinden van de enquête die onlangs in ons 
dorp is gehouden. Plaats van handeling is nog  niet helemaal duidelijk, of Boshof 5  of 
De Oringer Marke. Zodra een en ander wel duidelijk is, maakt Dorpsbelangen dat  
bekend via de website en Facebook. 
 

https://maps.google.com/?q=Boshof+5&entry=gmail&source=g
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VERSLAG KERSTBIJEENKOMST VROUWEN VAN NU OP  
WOENSDAG 20 DECEMBER 2017    
Hoe een Heidens kabaal 60 vrouwen stil kreeg ………. 

Op 20 december was er de jaarlijkse kerstbijeenkomst 
van Vrouwen van Nu in de Boshof, De voorzitter kon 60 
vrouwen welkom heten, een geweldige opkomst!  
De zaal was prachtig in kerstsfeer versierd en we  
begonnen met koffie met een heerlijk stuk taart. Dit jaar 
stond de avond in het teken van de Midwinterhoorn, een 
toepasselijk onderwerp in deze tijd van het jaar.  
Maar alvorens het woord te geven aan de heer en  
mevrouw Kuiper uit Diever begon de avond met een kort 
optreden van Josh en Richard, ons allen welbekend. 
Zij brachten een aantal bekende en onbekende  
kerstliederen ten gehore, wat bij iedereen erg in de 
smaak viel. Het was heerlijk om mee te kunnen zingen 
en zelfs kwamen de beentjes nog van de vloer!.  
Josh en Ricard zagen er ook prachtig uit in hun nieuwe 
kerstoutfits! Een perfect begin van een sfeervolle avond! 

Daarna gaf onze voorzitter Ria de microfoon aan mevrouw Kuiper. Zij nam ons met 
een prachtig verhaal 10000 jaar mee terug in de tijd als inleiding van de presentatie 
over de Midwinterhoorn. Iedereen was vanaf de eerste minuut gegrepen door het 
verhaal en de manier waarop het gebracht werd; wat kon ze prachtig vertellen!  
Het ging over een oerosjager die communiceert met een hoorn, het onderwerp  
waarover we nog veel meer te horen zullen krijgen. Het hoornblazen is al heel oud 
en staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling. Het is van oorsprong een 
Germaans gebruik, dus heidens(daar komt een heidens kabaal vandaan); later is het 
door de kerk ingepikt! 

De heer Kuiper nam ons eerst mee op een soort wereldreis: uit heel veel landen liet 
hij hoorns zien. Prachtig om te zien en te horen. De heer Kuipers kon ook heel  
boeiend vertellen en de wisselwerking met zijn vrouw was hilarisch; zo noemde hij 
haar zijn extern geheugen! Uiteindelijk kwam het verhaal uit bij de midwinterhoorn, 
met nog even een link naar de boerhoorn, welbekend in Drenthe! Men gebruikte  
deze hoorn (meestal een koeienhoorn) om de boeren bij elkaar te roepen, dus als  
communicatiemiddel. 
 
Midwinterhoorn blazen is een oeroud Germaans gebruik, aanvankelijk als  
communicatiemiddel en om de boze geesten te verjagen om goed het nieuwe jaar in 
te gaan. Later is het overgenomen door de kerk om de geboorte van Jezus aan te 
kondigen. In steeds meer plaatsen word het midwinterhoorn blazen beoefend, en zo 
ook in Oldendiever, waar de heer en mevrouw Kuiper wonen.  
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 Men begint op 30 november en gaat door tot 6 januari, elke avond rond 7 uur.  
De midwinterhoorn word gemaakt van een kromme tak(en kan dus verschillende  
afmetingen hebben)die vervolgens een jaar gedroogd wordt. Daarna word hij in de 
lengte doormidden gezaagd, uitgehold en weer naadloos 
aan elkaar gelijmd. Het mondstuk word gemaakt van een 
vliertak. Peter Kuiper heeft er zo al heel veel gemaakt.  
Hij liet ons tenslotte horen wat een mooie tonen hij uit zo’n 
hoorn kon laten klinken!  
 
Het verhaal werd door Roelie Kuiper prachtig afgesloten 
met een gedicht in het Drents, begeleid door het geluid 
van de midwinterhoorn. Heel mooi om te zien hoe stil ie-
dereen was door de manier waarop het gebracht werd! 

De voorzitter bedankte Peter en Roelie Kuiper voor de 
prachtige avond; afgaande op de reacties uit de zaal had 
iedereen genoten van het verhaal. Ook de verzorging van 
de Boshof was top: de hapjes waren heerlijk! 

Met een prachtig gedicht van Toon Hermans sloot  
voorzitter Ria de avond af en wenste een ieder  
fijne feestdagen en tot ziens in het nieuwe jaar! 
 
Tettie Drijfholt 
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BIJ DE EENDJES   (decembernummer)    

 

De column 'Bij de eendjes' van december wordt in januari nog een keer geplaatst 

omdat het grootste deel van de column niet geplaatst werd in december, door een 

technische fout. Onze excuses (de redactie). 

 

Het is maandagochtend, en volgens mijn digitale agenda ben ik al zéker een halve 

dag te laat met mijn stukje voor Oes Dorp van deze maand. Hoewel ik meestal prima 

functioneer met een duidelijke planning en deadline willen mijn “geestesvrinden”  

Creativiteit & Inspiratie daar nogal eens een lange neus naar maken. Die besluiten 

regelmatig dat ze te weinig ruimte ervaren te midden van alle andere dingen die  

aandacht vragen in mijn hoofd. Als stampende kinderen weigeren ze nog 1 stap te 

verzetten als ze niet wat meer aandacht krijgen; nu- nu- nu! Met de armpjes stevig 

over elkaar en neusje in de lucht, u kent het wel; ze scoren zelden het gewenste  

effect maar weten ondertussen wel feilloos duidelijk te maken dat ze er zijn en recht 

hebben op aandacht en zorg. Helaas voor hen is het de maand van lijstjes; iedereen 

is bezig met een blik op het afgelopen jaar of jaren, en wat ze graag in de toekomst 

willen zien, of welke nummers ze in de Top 2000 willen horen. En ook vooral wat ze 

allemaal nog moeten consumeren voor, tijdens en na de kerstdagen.  

 

Laten we echter eerst het lijstje van mij voor de komende dagen even nemen;  

ik geloof in de kracht van een stapje terug doen en opnieuw kijken met een open blik, 

dus misschien kunnen we de stampers nog een moment laten snotteren in het  

schemerige hoekje waar ze staan, en even vol goede moed in mijn hoofd rond  

stappen: Ik moet een stukje schrijven, uiteraard. We moeten verf halen want de  

schilder komt deze week. Er moet nog een kerstboom komen, want de twee bij de 

voordeur zijn leuk, maar aan de andere kant van het pand mag ook wel wat  

gezelligheid in deze donkere dagen. O en extra buitenlampjes, niet vergeten.  

Mijn hardwerkende echtgenoot heeft de neiging in het hele pand duidelijk te maken 

dat hij ècht veel doet, met als resultaat overal gereedschap en materialen; daar  

moeten we wat aan doen. Er licht administratie, budgetten moeten nagekeken  

worden, overleg gepleegd met diverse instanties, een betrouwbare  

Bob-de-badkamerbouwer gezocht worden. Woensdag komt een flinke delegatie  

Europarlementariërs en provincieleden kijken en luisteren naar wat we hier proberen 

neer te zetten, tegelijk komt mijn gewaardeerde collega van het Ambachtsgilde 

Hondsrug, Kees van Wijngaarden van Het Gebint in Exloo, uitleg geven over zijn vak 

en mijn vriendin Conny komt haar expertise met IJslandse wol en het traditionele 

breien laten zien. Die moeten allebei een goed plekje hebben.  
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Niet vergeten: koffie hoek opbouwen, inrichten met het oude servies; heb ik alles op 

voorraad? Waar is al het tafellinnen eigenlijk gebleven? O jemig ik moet wel het  

atelier nog schoonmaken en daar moet de kerstboom ook nog wat aankleding  

anders is dat ook zo zielig. René roept licht sarcastisch “vergeet je niet dat we zo 

eerst sneeuw moeten ruimen?” en vind dat zelf best grappig. 

Want, o, ja er licht een prachtige witte deken buiten; zeker 10 centimeter!  

Het is altijd een wonderlijk rustgevende, stille wereld wanneer dit ineens gebeurt en 

ik denk dat Creativiteit & Inspiratie maar even buiten moeten gaan spelen.  

Weet u wat? Ik denk dat we gewoon allemaal maar even moeten gaan.  

Warm aankleden en hup- voetjes in de sneeuw. Kijk met een open en frisse blik om 

u heen , adem eens diep in, en laat de lijstjes maar binnen.  

 

Fijne feestmaand gewenst allemaal, ook van mijn nog altijd grinnikende echtgenoot, 

Kirsten Alferink Cramer 

___________________________________________________________________ 
 
BIJ DE EENDJES  januari 
  
U krijgt dit keer maar een half eendje van mij lieve mensen, al ziet dat er in  
gedachten wat sneu uit, peddelend in de inmiddels niet meer bevroren vijver met 1 
zwemvliesje… Met mijn laatste gesprekje met u in december is iets mis gegaan;  
alleen de -gelukkig positieve- afsluiting was weergegeven. In deze Oes Dorp leest u 
alsnog mijn ondergesneeuwde decembergroet. Een wijs iemand zei mij lang  
geleden, toen ik me nog regelmatig druk maakte om iets dat ik niet goed had  
gedaan, dat “niets menselijks hem vreemd was, en mensen maken nu eenmaal  
fouten, dus vergeef het jezelf”. Dat was ik uiteraard al weer vergeten toen ik  
vanmiddag verf knoeide. Of gisteren een stuk hout dat ik nodig had voor de reparatie 
van een deur te ruim gezaagd had. Of toen ik voor het eerst in 10 jaar kerstkaarten 
kocht, omdat mijn buren die gewoonte nog wel in ere houden, en er 2 te weinig had, 
waarna ze uiteraard in de winkel niet meer te krijgen waren. Ik ben vaak alleen in het 
pand bezig- niet te verwarren met eenzaam voortploeterend- en dat is best makkelijk 
wanneer er dingen fout gaan. Je lost het op en gaat, al dan niet vrolijk, verder met je 
bezigheden. Mocht u nog een goed voornemen voor 2018 zoeken, mag u de mij 
doorgegeven wijsheid dus best gebruiken wanneer er dingen net even anders lopen 
dan u bedoeld had. En anders weet ik nog een goede die, als u er echt op gaat  
letten, voor ons Nederlanders nog helemaal niet zo makkelijk is: u mag een heel jaar 
niet klagen over het weer. Geloof me, het helpt u een rustiger mens te worden,  
gek genoeg. Aanvaard dat iets is wat het is, en mensen nu eenmaal mensen zijn. 
We naderen een cruciaal punt in onze verbouwing, waar ik u dus volgende keer alles 
over ga vertellen.  
 
Ik wens u allemaal een zonnig 2018.  
Kirsten Alferink Cramer  
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 HANDIGE HANDJES GEZOCHT        
 
Hallo, 

zoals jullie kunnen weten is er een werkgroep  
begraafplaats Odoorn opgericht om het kerkhof te 
Odoorn een beter aanzien te geven en oude graven die 
op het punt staan geruimd te worden te bewaren voor 
het nageslacht en deze uit historisch perspectief op te  
knappen. De vereniging kan dat niet alleen en is dan ook op zoek naar behulpzame 
handjes, die in team verband mee zouden willen helpen het kerkhof zodanig op te 
knappen dat het weer een bezienswaardig kerkhof gaat worden en waar je de  
geschiedenis kan beleven door middel van de historie van de grafzerken.  
Later is het dan de bedoeling het bezoek te ondersteunen met een wandelgids. 

Lijkt het je leuk en heb je de tijd en ben je handig om te helpen? 

Meld je dan aan bij de werkgroep. Dat kan door een mail zenden naar  
jan@geerts warenhuis.nl of bellen naar 0591-549515 .  
Geef aan waar je goed in bent of je belangstelling naar uitgaat: slopen, schuren,  
verven, verhalen schrijven over de personen met een geschiedenis, of heb je groene 
handjes? Alle hulp is welkom. 

Uiteraard kunnen er ook eerst vragen gesteld worden, voordat je besluit mee te doen. 

Namens de werkgroep,  
Marchienus Elting, Jan Geerts, Wim Oosting, Henk Schippers en Henk van der Veen. 
 
_____________________________________________________________________ 

OSR BEDANKT:         

De volleybalver OSR bedankt een ieder die in het afgelopen jaar 2017 de vereniging 
heeft ondersteund met OUDE METALEN, oliebollen ed en sponsoring door middel van 
reclame borden. Ook in 2018 zijn we weer bereid uw oude metalen op te halen, je kan 
altijd een mail zenden naar: 
info@volleybalosr.nl of bellen met 549515 en we regelen een ophaalmoment,  
brengen kan ook altijd bij Geerts warenhuis te Exloo. 
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LEZEN EN VOORLEZEN ( 118) 
n.a.v. Manon Sikkel, De niet zo enge buurman,  
Amsterdam 2017 
 
OM TE BEGINNEN iets over de schrijfster, geboren in 
1962, je hebt misschien wel een boek van haar gelezen 
of iets over haar gehoord want ze publiceerde al enkele  
jeugdboeken, sommige bekroond. Verhalen van Manon  
lopen soms goed af, soms hebben ze meer een “open  
einde“. Zo heb je een wisselend beeld van je leven in wat 
je leest. Het bijzondere van dit boes dat het niet alleen 
een positief slot heeft maar dat er veel jongeren aan  
hebben meegewerkt. Kinderen op scholen in Amsterdam 
en Volendam en ook volwassenen uit 
Amsterdam, de illustrator enz. (zie bijv. blz135-137) 
 
HET VERHAAL 
1) De huizen waarin Roxy, Linde en Max wonen, staan rond het huis van Grover de 
buurman die er slordig uitziet en die leeft tussen de troep. Ze zijn bang voor hem.  
Op een dag gaan ze er heen want hij heeft een vogel van Linde vastgezet.  
Ze ontdekken dat Grover misschien toch wel aardig is.  
2) Via dit eerste contact proberen de meisjes hem te helpen met een persoonlijke 
opknapbeurt en met het zoeken van mensen die hem als vriend willen. De eerste 
ontmoeting met kapster Samantha gaat niet goed door een akelig ongeluk met de 
hond van Samantha. Als ze verder zoeken naar een vriend vinden ze een man die 
Robin Hoedjes heet en uiteindelijk vinden ze Jonnie die met zijn broer een pretpark 
leidt. Inmiddels is de verhouding met Samantha verbeterd en hebben ze kleding  
gevonden die alle mooier maakt. 
3) Door alle activiteiten en gesprekjes horen de drie kinderen dat Grover aan lager 
wal is geraakt na een bekende zanger te zin geweest in zijn jonge jaren. Dat is een 
hele ontdekking. In elk geval gaan Sa.mantha en Grover samen een nieuwe start 
maken. Dat geldt ook het vieren van verjaardagen die vroeger fout voor Grover  
afliepen (zie p. 100-105) Ze gaan verhuizen naar een andere woonplek. 
CONCLUSIE 
A) Je moet, als je jong /klein bent niet bang zijn om iets voor ouderen te doen, hoe 
gek ze er op het eerste gezicht ook uit zien. Zet door als het even tegen zit. 
B) Als je zo bezig bent zul je ontdekken dat je zelf ook telkens nieuwe dingen kunt 
bedenken. In het contact ontstaat vooruitgang waar oud en jong elkaar beter leren 
begrijpen. 
C) Het verhaal kan je helpen die weg van samenwerking in te slaan. Ik adviseer je 
dus het boek te lezen! Veel plezier met verhaal en tekeningen.  
 
Als je wilt kun je me laten weten hoe je het vindt (tel. 06 224 468 94) 

Berend Boekman 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS januari 2018 
Lezing ‘Rouw & Verlies’. 
 
Op woensdagavond 24 januari vertelt Bertine Koens-Post over verschillende vormen 
van rouwen. O.a. bij verlies van een dierbare, maar ook bij scheiding of ongewenste 
kinderloosheid. Het wordt een interactieve bijeenkomst over ‘’Wat doet rouw met 
jou?”’ Zij maakt gebruikt van creatieve middelen, inspirerende verhalen en er is  
ruimte voor jouw verhaal en/of vragen. Bertine Koens heeft een praktijk ‘Valies’ voor 
rouw & verlies en creatieve therapie. Ze helpt mensen verlies en verdriet te  
accepteren en te voelen, om zo hun leven weer te kunnen oppakken. 
 
De lezing begint om 20.00 uur, toegang € 2.00 voor leden van de Bibliotheek en  
€ 2.50 voor niet-leden. 

Voorstelling voor peuters en kleuters in de bibliotheek 
Op zaterdagmiddag 10 februari om 15.00 uur geeft Poppentheater Inkipinki een 
voorstelling voor peuters en kleuters geïnspireerd op het prentenboek van het jaar 
2018 Ssst, de tijger slaapt van Britta Teckentrup. Tijger is jarig en zit te wachten op 
z’n vriendjes om het samen te vieren. Maar het wachten duurt zo lang dat tijger in 
slaap valt. De deftige ooievaar, de stoere vos, het iets te drukke muisje, de nuchtere 
kikker en de relaxte schildpad staan voor een grote uitdaging: hoe komen ze aan de  
overkant? Tijger ligt namelijk ENORM in de weg! En ze willen hem niet wakker  
maken. Kikker gaat als eerste met een ballon, maar de andere dieren zien dat niet zo 
zitten. Elk dier verzint een andere manier om voorbij de tijger te komen.  
De voorstelling is gratis. Om teleurstellingen te voorkomen is het aan te raden om 
een plaatsje te reserveren door te bellen of te mailen naar de bibliotheek.  
Zonder reservering ben je welkom zolang er plaats is. 

Dreumesuurtje 
Maandag 12 februari van 9.30-10.30 uur zijn dreumesen (van 1,5 tot 4 jaar) met hun 
ouders of oppas weer van harte welkom op het dreumesuurtje in de bibliotheek.  
Er wordt voorgelezen, geknutseld en gezongen. De toegang is gratis. 

Zet je talenten in en word vrijwilliger in de Bibliotheek Odoorn 
* Vind je het leuk om gastheer/gastvrouw te zijn in de Bibliotheek? 
* Ben je digitaal vaardig en help je graag anderen? 
* Houd je ervan om activiteiten te organiseren? 

 
Wij zoeken iemand die graag de klanten helpt. Werken met ons computersysteem 
hoort daarbij.Je gaat vragen van klanten beantwoorden, ook de vragen die te maken 
hebben met de digitale producten van de bibliotheek. Je draait samen met een  
andere vrijwilliger zelfstandig de uitlening. Hiervoor ben je minimaal 1x per week de 
vrijdagmiddag inzetbaar. 
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Wat bieden wij? 
Zinvol werk in een prettige omgeving en een gratis bibliotheekabonnement.  
Meer informatie: 088-0128235, of info@bibliotheekodoorn.nl of in de Bibliotheek. 

Bibliotheek Odoorn, Langhieten 5  
www.bibliotheekodoorn.nl  
www.facebook.com/bibliotheekodoorn 
 
——————————————————————————————————————- 

 
Na het uitluiden van het oude jaar, kijken we weer vooruit naar wat komen gaat.  

14 Februari is het Valentijnsdag. Veel liefde toegewenst en ter inspiratie een gedichtje. 
 
 
 

Valentijnsdag 
recht uit mijn hart, recht uit mijn ziel 

schrijf ik dit voor jou 
om te zeggen waarom ik op je viel  
ik kan wel 1000 redenen noemen 

alle even machtig 
maar ik houd het kort, maar krachtig 

bij jou kan ik mezelf zijn en voel ik me vrij  
speciaal ... dat ben jij voor mij!! 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Met toestemming van de familie Pruisscher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


