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29e jaargang no. 7 

Maart 2017 

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 26 maart  10.15 uur Paasbergen 
Zondag 2 april    GEEN DIENST 
Zondag 9 april    GEEN DIENST 
Zondag 9 april  11.00 uur Palm Pasen, Paasbergen 
Vrijdag 14 april  19.30 uur Goede Vrijdag 
Zondag 16 april  10.30 uur Mevrouw Van der Bunt (Pasen) 
Zondag 23 april     GEEN DIENST 
Zondag 30 april     GEEN DIENST 
 
 
DORPSAGENDA 
Woensdag 29 maart 19.30 uur  Volkszang, Boshof 
Zaterdag 1 april  08.00 uur Oud papier aan de straat 
Zondag 9 april  14.30 uur Podium Odoorn, Byzantijns koor, in de kerk 
Maandag 10 april  19.45 uur Vrouwen van nu, Hinkie Bangsma vertelt over  
      Haar Fietsreis door Amerika, Boshof 
Zondag 16 april  20.00 uur Paasvuur 
Donderdag 20 april 14.00 uur Aktiviteitengroep 55+, Muziekquiz mmv Harrie  
      ten Hage, Boshof 
Woensdag 26 april  19.30 uur Volkszang, Boshof 
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VAN DE REDACTIE 
 
Het voorjaar voor de deur. 
 
Het is weer zo ver, we mogen langer van de avonden genieten.  
De lente komt er aan, één van mijn favoriete.  
Maar wat een gedoe, hoe was het ook al weer,  
Moest de klok vooruit of geldt dat nu niet meer. 
Als mijn vinger naar het uurwerk gaat wordt ik al weer banger,  
welke kant moet ie nou op en duurt de dag wel langer? 
Kan de zon niet gewoon wat eerder gaan schijnen, 
dan kan mijn angst om de klok te verzetten verdwijnen. 
Nou hoe dan ook ik ben blij met het voorjaar, 
laat de zon maar komen ik ben klaar. 
De boeren kunnen de akkers weer gaan zaaien, 
helaas moet ik mn gras straks dan ook weer maaien. 
Ik sta nog steeds met mn hand bij de klok, 
ach, ik doe es gek en neem de gok. 
Ik zet hem een uur voruit, daarmee ben ik het meest gebaat. 
En anders..... sorry baas, ik ben twee uur te laat. 
 
Bert van der Lit 
___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 26 april 
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 16 april 
 
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 
 
Geboren: 6 maart, Lilja, dochter van Henri en Eveline van Klinken. 
 
 
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 
 
Zaterdagochtend 
 
Twaalf autootjes staan op een rij. De leider staat vooraan want hij weet de weg. Als  
het dertiende autootje zich achter in de rij aansluit zet de rij zich in beweging. Dertien  
autootjes vliegen over de snelweg, op weg naar het hoge noorden. Plaats van  
bestemming is deze week Aol Pekel, of op z’n Gronings Oal Pekel. Na zo’n drie  
kwartier bereiken we de bestemming en de autootjes worden geparkeerd. Terwijl de 
jongens en meisjes zich naar de kleedkamer snellen zetten wij, de chauffeurs, ons 
neer in de kantine.  
 
Eén van ons haalt koffie. We wachten en praten over onze kinderen, het weer en de 
toestand in de wereld. Na een half uur komen we in beweging om naar het veld te 
gaan. De wedstrijd begint. We juichen, mopperen en moedigen onze kinderen aan.  
 
Rust. Wederom bewegen we ons naar de kantine. “Koffie, koffie, thee, koffie?” wordt 
ons aangeboden, dit keer door een andere ouder. We bespreken de wedstrijd, onze 
kinderen en nog maar eens de toestand in de wereld.  
Na zo’n tien minuten draaft een klein geel legertje voor het raam langs en zetten we 
ons weer in beweging. We juichen, mopperen 
en kletsen ons door de tweede helft heen en na 
een klein half uurtje is het klaar.  
 
Nog een laatste keer schuifelen we terug naar 
de kantine waar we zonder koffie de wedstrijd 
bespreken, onze kinderen en de toestand in de 
wereld. En als dan eindelijk onze fris gewassen 
kinderen er weer zijn, is het tijd.  
 
We stappen weer in en dertien autootjes rijden 
terug over de snelweg naar huis.  
 
Bianca 



4 

 

 VALENTIJNSDAG 14 FEBRUARI 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanmiddag op Valentijnsdag zit ik met een twintigtal bewoners van ‘de Paasbergen’ en 
‘De Paashof’ rond de tafel in ‘Het Leerhome’, met drie enthousiaste vrijwilligsters ,die 
de meeste bewoners hebben opgehaald en ze na afloop weer terug zullen brengen. 
                                                       
Met een handstok, bezemsteel en wat C.D’s  ben ik hier naar toe gefietst. Deze  
middag staat in het teken van de liefde/ trouwen etc. Gevoelens die niet anders zullen 
zijn geweest dan nu en vele generaties voor hun. We spreken over die jaren. Eind 
1800, 1900 begin 2000. Ontmoetingsplekken waar vele generaties elkander troffen 
waren in hun tijd de jaarmarkten, ( b.v Oringermarkt) ,de kerk of tijdens/ na de  
catechisatie, waar vele relaties ontstonden. Ook was er in hun tijd en daarvoor, de 
spienstertied. Dochters van boerenfamilies gingen  vroeger spinnen bij ooms en tantes 
in andere dorpen. Later toen er niet meer werd gesponnen, gewoon logeren. Dit met 
name in de februarimaand. Het spreekt voor zich, dat als de dorpsjongens dit wisten, 
deze zich niet onbetuigd lieten en de spinsters ‘s avonds veelvuldig bezochten. Voor 
sommigen van de aanwezig dames nog heel herkenbaar.     
 
De handstok die ik bij mij heb werd vroeger gebruikt door de bruiloftsnodiger  
(wasschupneuger). Deze man ging persoonlijk de gasten uitnodigen voor een  
komende bruiloft. Nam men als familie/ vrienden/ buren deze uitnodiging aan, dan 
knoopte men een lintje om de handstok. Daarnaast kreeg de man een borrel met  
onderin het glaasje een kwartje. Je kunt je  voorstellen dat als hij vele gasten moest 
uitnodigen, dit vanwege de borrels niet in één dag lukte. Het aantal lintjes gaf aan  
hoeveel gasten je kon verwachten op je bruiloft.  
 
De bruidskleding. Dit bestond in die periode voor de vrouw uit een slicht/ vlak zwart 
kostuum,wat meestal op 18 jarige leeftijd werd aangeschaft, waarbij deze jonge vrouw 
ook een oorijzer kreeg aangemeten, al dan niet van goud. Dit kostuum werd aangepast 
bij zowel trouwen als ook rouwen met bepaalde andere kledingstukken/  
sieraden. Voor de man gold hetzelfde. Deze kreeg een zwart kostuum. Voor beide 
gold, dat men het vaak een leven lang droeg. 
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Een ieder trouwde niet wettelijk. Zigeuners, landlopers , polderjongens trouwden zoals 
ze dat noemden over de puthaak/ bezemsteel. Ik demonstreer dit tot grote hilariteit met 
een van de dames. Twee dames houden de bezemsteel zo laag dat je eroverheen 
kunt stappen. Als je er overgestapt bent, ben je bij zigeuners, landlopers,  
polderjongens getrouwd. Al was het dan niet wettelijk, voor hun gold dit wel degelijk. 
Trouwen met de handschoen. Hier stond tijdens de trouwplechtigheid een  
gemachtigde van de bruidegom naast de bruid. Vaak was de bruidegom op zee of in 
Indië.  
 
Trouwlocaties. Vroeger kon je alleen trouwen in het gemeentehuis. Tegenwoordig heb 
je vele andere trouwlocaties, zoals b.v. de kerk van Odoorn die zowel voor een  
kerkelijk als ook een burgerlijk huwelijk dienst kan doen. Dit geldt ook voor de t 
rouwambtenaar wat niet een gemeente ambtenaar hoeft te zijn, maar ook kan middels 
Buitengewone Ambtenaren van de Burgerlijke Stand. BABS. Men kan zelfs voor één 
dag als BABS worden beëdigd. 
 
Trouwen in mei. Vroeger gebeurde dit, doordat boerenknechten zich verhuurden met 
ingang van 1 mei. Tevens was het zo dat er dan ook vaak de arbeiderswoning die bij 
een boerderij behoorde per 1 mei leeg kwam. Ook voor huren van een boerderij ging 
de huur per 1 mei in. Vele onderwerpen zijn voor bewoners hier nog heel herkenbaar 
en zo komen er vele verhalen naar boven. Een ieder van ons heeft uiteindelijk zijn/ 
haar verhaal hoe klein ook.  
 
C.D.s. Er is veel over de liefde gezongen. Gelukkig ook door Drents en Groningstalige 
artiesten zoals Ede Staal, Harm en Roelf. Wia Buze en ‘de Triantha’s’ en nog veel 
meer zangers en zangeressen, waar een ieder erg van geniet.    
 
Marchinus Elting  
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KOFFIEOCHTEND MET EEN THEMA                      

                                                                      
 

WANNEER: Elke 2
e
 woensdag van de maand 

WAT: We drinken koffie met elkaar en gaan in gesprek of aan de slag rondom een 

bepaald thema.  

Over dat wat u bezighoudt – bijvoorbeeld uw kinderen en kleinkinderen, hun 

toekomst in de wereld van nu, de ontwikkelingen in de zorg, eenzaam-

heid, afhankelijkheid.  

Over uw leven van toen, van nu, en straks. 

Over de seizoenen van uw leven.  

Over de mooie dingen van het leven – de natuur, de seizoenen, muziek, 

boeken.  

TIJD: 10.00 – 12.00 uur 

WAAR: Huize Odoorn, Hoofdstraat 40, Odoorn 

VOOR: Iedereen die het leuk vindt mensen te ontmoeten 

DOOR: Helene Westerik* in samenwerking met Huize Odoorn 

KOSTEN: € 5,00 voor de koffie/thee met wat lekkers – mochten deze kosten voor u 

een probleem zijn, dan kunt u dat aangeven en wordt er naar een oplossing gezocht 

WANNEER: Woensdag 8 maart - thema: Lente – Woensdag 12 april – thema: Op 

z’n Paasbest – Woensdag 10 mei – thema: Moeders 

NADERE INFORMATIE: Helene Westerik: 06-43167139 of Huize Odoorn: 0591-

762962                                                                                                                                          

Heel graag tot ziens in Huize Odoorn!  

*Helene Westerik is verbonden aan de kerk van Odoorn – de koffieochtenden in Hui-

ze Odoorn hebben echter geen kerkelijk karakter – de kerk van Odoorn wil graag 

samen met andere zorginstellingen beschikbaar zijn voor mensen, die behoefte heb-

ben aan samenzijn. De koffieochtenden in Huize Odoorn zijn daar een voorbeeld 

van. 
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ZATERDAG 25 MAART IS WEER LANDELIJKE OPSCHOONDAG 
  
Net als vorig jaar slaan Dorpsbelangen Odoorn en de Ondernemersvereniging 
Odoorn weer de handen ineen om samen de Landelijke/Oringer Opschoondag te 
houden. Ook dit jaar wordt zwerfafval verwijderd van fietspaden en invalswegen naar 
Odoorn. Dit gebeurt op hetzelfde moment ook in Klijndijk en Exloo. Naast de lokale 
ondernemers hebben ook, de gemeente, HOC en de Paasbergen hun medewerking 
al toegezegd. 
  
Meedoen is hartstikke makkelijk. En als we het samen doen, is het ook nog eens 
heel gezellig. 
Kijk voor de mogelijkheden (en voor de inspiratie) eens op www.nederlandschoon.nl. 
Zwerfafval opruimen, de tuin van een buurtgenoot, die dit niet zelf goed kan, netjes 
maken, straatnaamborden, veldnaamborden, wegwijzers schoonmaken etc.: er is 
werk genoeg te bedenken. 
  
Wie een goed idee heeft of mee wil doen, kan zich melden via  
dorpsbelangenodoorn@gmail.com of meld je aan bij ons evenement op facebook. 
Wij zullen er voor zorgen dat u ‘s morgens vanaf 9:00 uur (tot uiterlijk 12:00) de  
benodigde schoonmaakspullen af kunt halen op het Dorpsplein, waar de koffie met 
wat lekkers erbij klaar staat. Het verzamelde afval kan eveneens hier worden  
ingeleverd. 
  
Trots zijn we dat we ook kunnen melden dat de kinderen van de basisschool in 
Odoorn op vrijdagmiddag 24 maart de omgeving van de school al gaan opruimen. 
Tja want jong geleerd is oud gedaan.  
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OUWENDIJK FYSIOTHERAPIE 
 
Met een vrolijk “goedemorgen!” begroet Annemiek Horst, fysiotherapeute, me bij  
binnenkomst in haar bescheiden maar aangename praktijkruimte. Ze trad in dienst bij 
Ouwendijk na de geboorte van haar eerste kind. Sindsdien is ze een vast gezicht in 
het team als 1 van de 5 therapeuten van Ouwendijk Fysiotherapie.  

   
 
Ouwendijk Fysiotherapie is een bekende naam in de regio en is gevestigd in Exloo 
(hoofdlocatie), Valthe, Valthermond, 2e Exloërmond en Odoorn. Sinds goed een jaar is 
Annemiek met een praktijkruimte in de Paasbergen te vinden; zij is het gezicht van 
Odoorn en ze benadrukt dat deze locatie voor iedereen uit Odoorn toegankelijk is. Ze 
werkt daar alleen, maar ook in samenwerking met de therapeuten van de Paasbergen 
en de huisartsen; alles onder 1 dak is heel praktisch. Er wordt echter niet alleen daar, 
maar ook aan huis behandeld, bijvoorbeeld wanneer iemand na een operatie nog niet 
in staat is om zelf te komen. Bij Annemiek kan men terecht voor fysiotherapie en 
‘medical tape’. Voor manuele therapie en ‘dry needling’ kan men in de hoofdvestiging 
terecht. Waarom werd je therapeut? Het leek haar leuk! Al toen ze op de HAVO zat, 
bedacht ze dat dit een prachtig vak moest zijn en de beroepsopleiding verliep  
bijzonder soepel. Inmiddels is het bijna 7 jaar geleden dat ze is afgestudeerd en begon 
in Klazienaveen. Vervolgens startte ze bij Ouwendijk op de locatie Valthermond en 
daarna in Odoorn en ze werkt tevens in de regio aan huis. 
Ter verbreding van haar kennis studeert ze sinds een paar jaar voor haar Master  
Geriatrie/fysiotherapie, waarmee ze straks ook gespecialiseerd is in ouderen. Het aan 
de slag gaan in de behandelruimte binnen De Paasbergen was daarom een logische 
stap. Ter verduidelijking: geriatrie spitst zich toe op ouderen (vanaf 60-jarige leeftijd) 
en chronisch zieken.  
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 Na een operatie is het soms nodig dat manuele therapie wordt aangevuld met  
oefeningen op de toestellen. De behandelkamer die ze tot haar beschikking heeft is 
daarvoor niet groot genoeg. Gelukkig is er een goede samenwerking met Treant en 
daarom kan ze indien nodig, gebruik maken van de inpandige sportruimte. Zo kan zij 
een behandelplan opzetten waarbij gebruik wordt gemaakt van de middelen die nodig 
zijn en kan menigeen met spier- en gewrichtsproblemen bij haar terecht. Maandag en 
donderdag zijn haar vaste dagen en indien nodig kunnen daarbuiten ook afspraken 
worden gemaakt. De wens is om straks met 2 collega’s gedurende de hele week  
beschikbaar te zijn om mensen in deze praktijk te behandelen. Wat vind je de leukste 
behandelingen? Afwisseling van technieken, masseren en mobiliseren is leuk; het 
maakt niet uit wat, als ik maar vooruitgang zie of achteruitgang kan tegenhouden. Meer 
probleem-technische zorg komt hier ook: mensen zijn soms niet gemotiveerd en dat wil 
ze toch zien te bereiken. Meestal lukt dat wel; ze is positief ingesteld en weet dat over 
te dragen. Je bouwt toch een band op met de mensen, vooral als je langere tijd met ze 
werkt. Hoeveel mensen heb je behandeld sinds je dit werk doet? “Poe!” zegt Annemiek 
en denkt even na. Ze behandeld nu veel chronisch zieken die je veelvuldig ziet … “het 
zijn er wel honderden”. Over haar werkwijze licht ze toe dat ze behandeld naar gelang 
de vraag: de doelstelling van de patiënt staat voorop. Als iemand weer wil leren lopen 
en dát al mooi vindt, dan werken we niet naar het lopen van een marathon toe. Wat is 
de meest complexe aandoening die je ooit behandeld hebt? Iemand met een  
spierziekte die ook psychische problemen heeft en dat is een uitdaging. Of mensen 
met nier- en longproblemen en tevens dementie; dan moet je met veel factoren tegelijk 
rekening houden en daar komt ervaring en expertise goed van pas. Knie- en  
heupprotheseklachten zijn prima te behandelen. Werk je met iemand met een  
schouderprothese, dan geldt daarvoor een scherp protocol. Het duurt ook wat langer, 
al verschilt dat ook per patiënt en de mate waarin iemand zich inzet voor zijn/haar  
herstel. Annemiek is opgegroeid in Buinen, woont in Borger en is moeder van een  
peuter en een tweeling van 7 maanden. En allemaal dochters, zegt ze trots. Het gezin, 
familie en vrienden zijn belangrijk voor haar. In haar schaarse vrije tijd doet ze aan  
volleybal want ze houdt ervan om in beweging te zijn. Ze geniet ook van heerlijk thuis 
zijn en het lezen van een goed boek. Als droom of wens voor haar werk in de toekomst 
zou Annemiek graag over een mooie oefenzaal met een toereikende hoeveelheid  
apparatuur beschikken om bijvoorbeeld groepen te behandelen. De behandelkamer 
van Annemiek van Ouwendijk Fysiotherapie is gelegen tussen de centrale hal van De 
Paasbergen en de oude keuken. Tegenover de liften staat een zitbank waarop men 
plaats kan nemen onder het bord ‘Waardeel’. Zij zit daar net om de hoek en komt u 
graag ophalen. Voor een afspraak – het telefoonnummer staat in de advertentie elders 
in dit blad – kan men in ieder geval binnen het dorp terecht. “En dan mogen mensen 
graag een eigen handdoek meenemen”, voegt ze daar aan toe. Gezien de passie 
waarmee Annemiek over haar vak vertelt, is wel duidelijk dat men bij haar in goede 
handen is. 
 
Conny van der Bent 
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HET EI IN DE KERKTOREN 
 
E.T. staat voor het raam te kijken naar de toren van de kerk in Odoorn. De toren is  
onlangs opgeknapt en sindsdien heeft E.T. last van hallucinaties. Tenminste dat denkt 
hij. Hij ziet namelijk regelmatig een haas tegen de toren opklimmen en dan schielijk 
verdwijnen in een van de galmgaten. Meestal heeft E.T. het druk, maar als het even 
rustig is in het café staat hij graag uit te kijken over het plein. En verdorie, sinds kort 
ziet hij die haas. Het baart hem zorgen. Hij zal toch niet overwerkt zijn. 
 
En nee hoor, het zijn geen hallucinaties. Er is echt een haas die zeer regelmatig tegen 
de kerktoren opklimt en dat heeft een reden. Deze haas, B. genaamd, doet mee aan 
een wedstrijd om de opvolger (m/v) te worden van de huidige Paashaas M., die  
binnenkort 67 jaar wordt en dus met pensioen mag. 
Paashaas M. heeft bedacht dat zijn opvolger (m/v) de allerbeste moet zijn. Dus in 
plaats van gewone verkiezingen heeft M. besloten een wedstrijd uit te schrijven.  
En zo is het gekomen dat een aantal hazen met elkaar de strijd aangaat. Een heftige, 
doch vredelievende strijd om de functie van paashaas (m/v). 
De wedstrijdopdracht luidt: maak een ei dat blijk geeft van jouw kwaliteiten en  
capaciteiten, zodat de jury zeker weet dat je de beste paashaas bent. Iedere haas 
(m/v)  die meedoet heeft daar drie weken de tijd voor. En op eerste Paasdag van dit 
jaar zal de winnaar bekend worden gemaakt op het plein in Odoorn. 
Maar van dit alles heeft E.T. dan nog geen weet. 
 
Haas B (de B staat voor Beatrijs) heeft tamelijk lang gezocht naar een goede plek 
waar zij haar ei zou kunnen maken en vond uiteindelijk de kerktoren: een superplek, 
hoog en droog en waar niemand zou komen storen. Nou ja, er komt zo af en toe wel 
een lange man naar de verwarming kijken, maar daar heeft ze helemaal geen last van. 
En er is in die tijd maar één kerkdienst en één optreden in de kerk, dus het grootste 
gedeelte heeft ze het rijk alleen. En zo komt het dus dat er regelmatig een haas tegen 
de kerktoren opklimt, waar E.T. zo zijn bedenkingen over heeft. Zoveel bedenkingen 
zelfs dat hij zich voorneemt om de haas te vangen. Dan kan hij uitvinden of hij al dan 
niet kierewiet aan het worden is. 
En zo geschiede. Op een vroege ochtend, bij het zonnegloren staat E.T. verdekt  
opgesteld bij de kerk. En warempel, zodra de haas tegen de toren op wil klimmen, 
gooit E.T. een net  over haar heen, waarna een grote opluchting zich van hem meester 
maakte. Hij heeft een echte haas gevangen, hij ís dus het padje niet kwijt aan het  
raken. Joepie!  De haas is ondertussen hevig aan het spartelen en vraagt smekend om 
haar vrijheid. Even later, bevrijd van het net, vertelt zij het verhaal.  
E.T. belooft tegen niemand iets te zeggen en dus kan haaslief weer verder met haar 
prachtige ei in wording. 
Dag na dag werkt zij er aan met het puntje van haar tong tussen haar hazenlipjes. 
 
Terwijl de dag des oordeels naderde, nadert ook het ei zijn voltooiing en begint B. na 
te denken over hoe zij het ei op het plein moet krijgen. Het ei is inmiddels zo groot  
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geworden en zit zo vol fragiele zaken dat het risico van breuk erg groot is. Ze besluit 
haar 'partner in geheimhouding' te raadplegen. ‘Wacht maor even mien wicht,’ zeg E.T. 
na een poosje prakkiseren. ‘Wij vraogt mien zeun naor de oplössing. Die hef der veur 
deurleerd ja. Hij kan der een prebleemanalyse op löslaoten.’ En zo wordt zoon J.T. 
betrokken bij het ei in de toren.  
 
Op eerste Paasdag is het dan zo ver. De verkiezing van de toekomstige paashaas op 
het plein. Het is druk. Dorpsbewoners, hazenfamilies, de jury en natuurlijk M. die reuze 
benieuwd is of er een paaswaardige haas gekozen gaat worden. Tussen alle  
belangstellenden ontwaren we fotograaf M.K. en ook de ons welbekende journalist en 
columnist J.W. is van de partij. De laatste denkt ook regelmatig over zijn opvolging, 
want ook zijn pensioen is in zicht. In een grote tent staan de eieren opgesteld. De  
makers (m/v) staan er achter. Het lijkt wel 'Heel Holland Bakt'. Met één uitzondering 
dan. Want B. staat niet achter een ei, maar achter een computer. Na een mooie  
toespraak van M. gaat de jury aan de slag. Iedere haas moet een toelichting geven op 
zijn of haar creatie. En dan komt de aap uit de mouw. B. staat niet achter haar ei, maar 
achter een animatie van haar ei. Er zijn webcams geïnstalleerd in de toren waardoor je 
haar prachtige ei op de computer kunt zien, aan alle kanten. Slim toch van J.T. 
 
En als zij haar ei dan gaat beschrijven en uitleggen waar het voor staat, dan wordt het 
muisstil op het plein. Via de webcams ziet iedereen het ei van onder tot boven en  
achterstevoren. En wat voor een ei. Het schittert en straalt. Het maakt iedereen blij. 
Van regenbogen, blauwe zwaailichten, sterren, vuurwerk, stromende bergbeken en 
gevulde koeken, mooi, mooi.... Alle idealen van B. zijn verwerkt in het ei. En iedereen 
voelt dat aan. Hazen en angsthazen, pessimisten en cynici, egoïsten en simplisten, 
optimisten en innocenten, allemaal raken ze in de ban van een hoopvolle toekomst. 
Hoopvol voor iedereen en voor alles, voor de hele wereld. En zo'n gevoel heeft men in 
lange tijd niet meer gehad. Als B. is uitgesproken volgt er een donderend applaus.  
Iedereen is erg onder de indruk, ook vanwege het feit dat B. de nieuwste technieken 
heeft ingezet om iedereen een plaatsje op de eerste rang te geven. Je kan namelijk 
gewoon het ei bekijken op je computer of telefoon en, indien gewenst, direct stemmen. 
En het verbaast dan ook niet dat B. unaniem verkozen wordt tot de nieuwe paashaas. 
 
Het ei blijft nog een aantal dagen intact. Totdat de kijkcijfers erg gaan dalen. Men  
besluit het ei dan te ontmantelen. En iedereen die dat wilde, kon een stukje komen 
ophalen. Misschien dat hierdoor de hoop en idealen levend zullen worden gehouden 
en er echt een betere wereld gaat ontstaan. 
 
1 maandje later. 
Peinzend staat E.T. voor het raam, denkend aan de wijze Paashaas, inmiddels  
emeritus. Misschien wel een erg goed idee om een wedstrijd uit te schrijven, waarbij je 
moet bewijzen dat je echt de beste bent. Wellicht een idee voor de volgende  
verkiezingen. 
 
Anke van den Honert 
 



12 

 

OPROEP! 
  
In De Paasbergen zijn we bezig om een moestuin aan te leggen voor onze  
bewoners. 
In deze nog aan te leggen tuin kunnen zij fijn bezig zijn met de plantjes, groenten, 
bloemen en het onderhoud. 
Voor dit mooie project zoeken wij enthousiaste vrijwilligers die mee willen helpen in 
de tuin en die ondersteuning kunnen geven aan de bewoners , eigen inbreng is 
meer dan welkom! 
  
Bij eventuele belangstelling of voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Harrie Tenhage, 
vrijwilligerscoördinator De Paasbergen Odoorn. 
Tel. nr. 06- 15479318 of E-mail:  h.tenhage@treant.nl 
                

 

___________________________________________________________________ 

 
DE ZONNEBLOEM AFDELING ODOORN EN OMSTREKEN 
 
De Zonnebloem is opgericht september 1978 en 
eindigt op 1 april 2017. 
Helaas hebben zich geen nieuwe bestuursleden 
aan gemeld en na 39 jaar wordt het opgeheven. 
We bedanken de gasten en iedereen die de  
afdeling een warm hart toe draagt. 
 
 
 

mailto:h.tenhage@treant.nl
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RARA WAT IS DIT? 
 
Nog bedankt voor de reacties op de kroepstomer van de vorige keer. Het waren leu-
ke reacties en ik hoop dat er ook nu mensen zijn die het voorwerp zullen herkennen. 
Tijd voor een nieuwe uitdaging. Deze keer geef ik er geen hint bij. Als u weet wat dit 
is, mail ons dan. Vertel ons wat het volgens u is met een eventuele uitleg.     
 

  
Bert van der Lit 
___________________________________________________________________ 
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RAKUSTOOK BIJ KARIN KOUDENBURG 
 
Als afsluiting van het keramiek seizoen weer de jaarlijkse Rakustook. Alle cursisten 
hebben weer mooie kunstwerken gemaakt, zoals u kunt zien. 
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LOOPT U OOK GEZELLIG MEE? 

 

 

 

 

De rolstoel wandel 4 daagse van de Paasbergen is op: 

12-13-14-15- juni 2017 

Elke dag wordt er gestart om 10.30 uur en eindigt het rond 12.00 uur. 
Voor dit evenement vragen we een ieder die kan en wil om mee te lopen met een 
bewoner. 
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. 

Opgave kan via de mail: p.brokschmidt@treant.nl  graag vóór 15 mei. 
 

Maak tijd vrij voor 4 onvergetelijke dagen voor uw dorpsgenoten, wij zijn blij 

met iedere vorm van hulp!! 

 

 

mailto:p.brokschmidt@treant.nl
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PODIUM ODOORN: BYZANTIJNSE LIEDEREN IN DE KERK VAN ODOORN 
 
Het Byzantijnskoor Drenthe verzorgt op 
Zondag 9 april 2017 om 14.30uur 
een optreden in de Oringerkerk, Valtherweg 1, 7873 AA Odoorn 
 

 
 
In de kenmerkende stijl van de Byzantijnse traditie zullen diverse liederen ten gehore 
gebracht worden. Velen zullen zich aangesproken voelen door de ingetogen  
meerstemmige a capella Byzantijnse kerkmuziek, waarbij zowel de hoge als de lage 
stemmen een belangrijke rol spelen. 
 
Het koor brengt buiten de Byzantijnse kerkmuziek ook de nodige folkloristische  
muziek en kozakkenliederen. In deze liederen wordt het lief en leed bezongen. Het 
Byzantijns koor bestaat meer dan 13 jaar en bestaat thans uit 31 mannen. Sinds  
ongeveer twee jaar staat het Byzantijns koor Drenthe onder leiding van een dirigente, 
Julia Zaytseva.  
 
De toegangsprijs voor dit optreden bedraagt € 10,- (inclusief consumptie).  
Voor verdere informatie en reservering kunt U terecht via de website van het koor 
www.byzantijnskoor-drenthe.nl ,via de website www.sokc.nl of via de mail 
h.klein@sokc.nl. 
 
 

http://www.byzantijnskoor-drenthe.nl/
http://www.sokc.nl/
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OPTREDEN POPKOOR DE DECIBELLES & 3J’S 
 
Vanaf februari 2017 zijn de 3JS begonnen met een bijzondere theatertour. Dit  

omdat het bekende album van U2 “The Joshua tree” 30 jaar bestaat. Velen  

beschouwen het album als het beste dat U2 ooit maakte, met hits als ‘Where The 

Streets Have No Name’, ‘With Or Without You’ en ‘I Still Haven't Found What I'm 

Looking For’. Voor dit laatste nummer hebben de 3JS een oproep gedaan aan  

koren van Nederland: studeer het nummer in en maak een video-opname. Uit alle 

inzendingen selecteerden de 3JS koren die met hen mogen zingen in de  

theatershow. Een uitdaging die wij met beide handen hebben aangegrepen en met 

succes. Op 21 april a.s. zingen wij samen met de 3JS in een uitverkocht Atlas  

theater! We zijn ontzettend trots en hebben er vooral heel veel zin in.  

Ben je nieuwsgierig geworden naar ons koor? Noteer alvast zaterdagavond 20 mei 

in de agenda. Dan geven wij ons volgende optreden in de Goede Herderkerk in 

Borger.  

 

Je bent natuurlijk ook van harte welkom om mee te zingen tijdens een repetitie. Wij 

repeteren iedere maandagavond van 20.00 - 22.00 uur in 't Klankholt 

(Hammeersweg 21 in Odoorn) o.l.v. dirigente Anja Warmink.  

Heb je vragen, neem gerust contact op met Jolanda Scholten (secretaris,  

06-50880037) of Jorien Blaauw (voorzitter, 06-41318648). 

 

Jorien Blaauw 



21 

 

ZUIDENVELD 2017  

 
Het Zuidenveld Festival 2017 wordt gehouden in Sleen van 6 t/m 9 juli. De  
voorbereidingen zijn in volle gang. Het festival wordt gehouden aan de Boelkenweg 
en De Brink in Sleen, in een deel van de oude dorpskern van het prachtige dorp, 
tussen de saksische boerderijen en het historische prachtige oude gemeentehuis 
in. Parkeergelegenheid is aan de rand van het dorp vlak naast het terrein.  
 
Op vrijdagavond is er de optocht. En uiteraard is er een lichtroute door het dorp. Op 
vrijdagavond is er ook de 'Midnight Walk', de lichtroute in de vorm van een   
wandeling met onderweg veel te horen, te zien en misschien ook wel te ruiken en te 
proeven. Andere programma-onderdelen zijn: diverse (vee)keuringen, een 
'obstaclerun', gaming (FIFA) voor de jeugd, bridgen, heel Zuidenveld bakt en nog 
veel meer. Voor meer informatie zie www.zuidenveld.com of de Facebookpagina: 
Zuidenveld Festival Sleen 2017. 
 
__________________________________________________________________ 
 
PALMPASEN ZONDAG 9 APRIL 2017 
 
Zondag 9 april a.s. is het al weer zover: Palmpasen. De Bolderwagen vertrekt voor 
de basisschool kinderen om 10.30 uur en voor de peuterspeelzaal kinderen om 
10.45 uur 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. 
 

DORPSBELANGEN ODOORN                                    

http://www.zuidenveld.com/
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BIJ DE EENDJES  

 

Het is bijna een jaar geleden dat wij officieel eigenaar van ons nieuwe huis werden 
en de volgende stap van ons avontuur kon beginnen. De weg hier naar toe was er 
een van de lange adem, want vanaf het eerste moment dat de onderhandeling was 
ingezet om tot een overeenkomst te komen leek het soms alleen maar ingewikkelder 
te worden en langer te gaan duren. Uiteindelijk stonden wij op 4 april 2016,  
gewapend met een grote bos sleutels waar een gemiddelde cipier jaloers op zou zijn, 
voor de drempel van een al veel te lang eenzaam pand. Wij, dat zijn ik, mijn  
echtgenoot René, en onze roodharige waak-poes Kaih; de laatste is inmiddels al op 
geheel eigen wijze ingeburgerd in de buurt en loopt vermoedelijk alle huizen een 
keer per dag af om te kijken waar ze wat lekkers kan halen. De lange weg hier naar 
toe hebben we afgelopen met de gemeente, plaatselijke makelaars, provinciale  
instellingen, Monumentenzorg en onze enthousiaste familie-die verbluffend genoeg 
het redelijk lang onder de pet hebben kunnen houden, want met zo veel mondige 
mensen wil dat nogal eens een uitdaging zijn. Het huis is bij de meeste mensen  
bekend als de oude bibliotheek. In de loop der tijd hebben we al aan een behoorlijk 
aantal voorbijgangers verteld wat we gaan doen, en mensen komen regelmatig terug 
om “even te kijken hoe het er bij staat” of om gewoon een praatje te maken- en dat 
vinden we leuk, kletsers die we zijn. Oes Dorp ligt nog altijd bij iedereen in de  
brievenbus elke maand, al vele jaren verzorgd door een groep trouwe dorpsgenoten. 
Ik lees het, u leest het, en het is goed dat de gemeenschapszin in tijden van  
vluchtige communicatie ons als dorpsgenoten toch nog bind. Dus toen ik Conny  
tegen kwam bij een van die andere essentiële onderdelen van een levend dorp, de 
supermarkt, was de verbinding al snel gemaakt. In de komende tijd wil ik u  
meenemen in de ontwikkelingen van dit historische pand, ons thuis. Maar als u  
vragen heeft kunt u ons altijd aanspreken: wij zijn die kale man en dat kleine vrouwtje 
die meestal ergens , volkomen niet charmant, aan het slepen, vegen, bouwen,  
schoffelen, planten, enzovoorts zijn. Moe, wat viezig, maar positief en vol  
enthousiasme- dat wel.  

Kirsten Alferink Cramer 



23 

 

TREANT BIEDT BEWONERS BIJZONDERE CONTACTMOMENTEN MET CRLD 
 
Woonwijkcentra Zuidermarke in Emmen en De Paasbergen in Odoorn, beide  
onderdeel van Treant Zorggroep, hebben een CRDL (Cradle) in ontvangst genomen. 
De CRDL maakt bijzondere contactmomenten mogelijk voor mensen die moeite  
hebben met communicatie en sociale interactie, zoals ouderen met dementie.  
 
In Nederland hebben ongeveer 270.000 mensen dementie. Vaak is het moeilijk voor 
hen om goed te communiceren. Het contact met hun naasten en de buitenwereld 
raken ze daardoor kwijt. Met de CRDL bezorgen medewerkers van Zuidermarke en 
De Paasbergen bewoners en hun familie mooie en waardevolle contactmomenten. 
Prachtige uitvinding ‘We zijn ontzettend blij met de aanschaf van de CRDL’, vertelt 
Joke van den Hof, hoofd van Zuidermarke. ‘Het sluit goed aan bij de belevingswereld 
van onze bewoners en de zorg die we daarvoor bieden. De CRDL is een prachtige 
uitvinding en aanwinst in de zorg voor mensen met dementie.’ Marjan Bril,  
gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie in De Paasbergen, vult aan: ‘Het is  
ontroerend om te zien wat aanraking bij mensen teweegbrengt.’ Aanraking De CRDL 
(Cradle) is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in 
geluid. Dit gebeurt als je elkaar en het instrument aanraakt. De CRDL brengt 25  
verschillende geluiden voort. Het zijn herkenbare geluiden, zoals geluiden uit de  
natuur, de stad, het huishouden en muziekinstrumenten. Deze geluiden veranderen 
als je elkaar op verschillende manieren aanraakt. De CRDL kan zowel één-op-één 
als in een groep worden gebruikt. Schenking De CRDL van De Paasbergen in 
Odoorn kon worden aangeschaft dankzij een gift van de familie Prins-Kronemijer en 
de Stichting Vitaal Paasbergen. Deze stichting financiert activiteiten en  
voorzieningen die het welzijn van de bewoners van De Paasbergen bevorderen. 
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EIEREN VERFEN OP EEN NATUURLIJKE MANIER 
 
Tegenwoordig eten wij steeds meer natuurlijke producten. Vroeger was het heel 
normaal dat de eieren voor het paasontbijt met kleurstoffen werden geverfd. Als 
je de schil er dan af had was het ei nog steeds rood, geel groen of blauw. Om op 
een natuurlijke manier toch een fleurig ontbijt te hebben geven wij wat tips om de 
gekookte eieren te kleuren. 
 
Bereidingswijze 
Doe het ingrediënt met de kleur naar keuze in een steelpan. Voeg ook de eieren 
toe en schenk er water over tot alles is bedekt. Breng aan de kook en laat 20  
minuten zachtjes koken. Haal de eieren na 20 minuten voorzichtig uit de pan en 
doe ze in een hittebestendig bakje of glazen pot. Schenk het gekleurde kookvocht 
over de eieren zodat ze bedekt zijn. Voeg een royaal scheutje azijn toe aan het 
vocht (ongeveer 1 eetlepel per 250 ml vocht). Laat ze op kamertemperatuur  
tenminste 4 uur (of een nacht) afkoelen. Hoe langer, hoe intenser de kleur zal 
worden. Haal de eieren uit de kleurstof en laat ze drogen. Zodra ze zijn afgekoeld 
kun je ze desgewenst met een klein beetje olie inwrijven om ze te laten glanzen. 
 
Witte of bruine eieren 
De meeste eieren die je in de supermarkt vindt zijn bruin, maar soms kun je ook 
witte vinden. De kleur van de eieren is van invloed op de uiteindelijke kleur na het 
verven. Rode kool maakt witte eieren blauw, maar maakt bruine eieren meer 
groen. Bieten maken witte eieren roze, maar maken bruine eieren meer  
donkerrood. De bruine eieren krijgen over het algemeen een diepere kleur, de 
witte eieren een heldere kleur. 
 
Tijd 
Hoe langer je de eieren in de kleurstof laat liggen, hoe intenser de kleur wordt. Bij 
bieten of bessensap bijvoorbeeld, worden de eieren roze als je ze er kort in laat 
liggen en rood als je ze langer laat liggen. Bij spinazie varieert de kleur van grijs 
tot groen, dus in het geval van spinazie kun je de eieren er beter langer in laten 
liggen als je een groene kleur wilt. 
 
 
Natuurlijke kleurstoffen 
Roze tot rood: bieten of bessensap 
Bordeauxrood: uienschillen 
Blauw tot paars: bosbessen 
Blauw: rode kool 
Groen: verse spinazie 
Bruin: gebrouwen koffie 
Geel: kurkuma  
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BETEKENIS VAN DE PALM PAASSTOK  

De palmpasenstok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis en wordt 
met Palmpasen gemaakt. Het wordt vooral in Nederland en de Antwerpse Kempen 
gemaakt in kerken en op bijbelgeoriënteerde confessionele basisscholen.  

Er zijn bepaalde vaste attributen bij, die elk een eigen betekenis hebben: 
Kruis 
Staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag, middag) 
Palmtakken 
Staan symbool voor de intocht in Jeruzalem (Palmzondag). In Nederland worden 
deze vaak vervangen door buxustakken. 
Haan van brood 
Het brood van het haantje staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus 
van het brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag). De haan staat symbool 
voor de haan die één keer (volgens Marcus ook nog een keer ter waarschuwing) 
kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag/
vroege ochtend). 
Eieren 
Staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag). 
30 rozijnen 
Staan symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried. Tegenwoor-
dig worden in plaats van rozijnen ook andere snoepjes gebruikt. 
Krans 
Soms ook vervangen door een kroon. Staat symbool voor het Koninklijke van Jezus. 
Jezus als 'koning' van zijn wereld, het Rijk Gods. 

Er is vermoedelijk ook een relatie met de gebruiken rond de meiboom, het Romein-
se labarum en het zonnerad. 
Bron: Wikipedia 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Palmzondag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijzonder_onderwijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Palmzondag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buxus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_Donderdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Marcus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zilverling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Judas_Iskariot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meiboom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Labarum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnewiel
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PAASVUUR EERSTE PAASDAG 16 APRIL 2017 

 

Dit jaar wordt het paasvuur op EERSTE PAASDAG 16 april gehouden. Locatie:  Mid-
denweg Klijndijk/Odoorn. (zelfde plek als vorig jaar) Aanvang: 19.30 uur.  

Takken kunnen alleen worden ingeleverd op zaterdag 15 april a.s. vanaf 9.00 tot 
15.00 uur. 

Alleen schone materialen van organische aard, b.v. snoeihout, takken en stam-
men 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 wei-

geren 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 vrijwil-

ligers van Dorpsbelangen om het materiaal op te halen op zaterdag 15 april a.s.. 

Voor deze service kunt u contact  opnemen met  Heleen Fluks. Tel.: 06-205 024 94.  

Bellen tussen 18.00 en 19.00 uur. Mailen mag ook:  

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 

vol. 

Leden kunnen hun takken gratis afleveren bij de paasvuurbult. 

De takken moeten gebundeld aan de weg liggen en de aanvrager moet zelf hel-

pen met opladen. 

 

DORPSBELANGEN ODOORN 
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DE HEEREN VAN ODEREN “OP VOLLE TOEREN” 
 
Omdat we terug kunnen kijken op een geslaagde eerste 
editie van “De Heeren van Oderen” in 2016 met “De Foute 
Nacht” en “De nacht van Odoorn” en het activiteiten 
programma er omheen tijdens het Zuidenveld hebben we 
besloten om hier een vervolg aan te geven. 
 
Het laatste weekend voor de zomervakantie staat weer in 
het teken van een buitengewoon dorpsfeest. Wat ons  
betreft maken we hier traditie van! 
 
Om van de editie van 2017 weer een succes te kunnen maken zijn we enige tijd  
geleden begonnen met de voorbereidingen. Helaas kunnen we alles nog niet  
verklappen, maar de artiesten zijn geboekt en dat beloofd wat.  
Het thema van dit jaar zal in het teken staan van “Ibiza”. Hier kunt u dus al rekening 
mee houden. Het zal dus weer een onvergetelijk feest gaan worden. 
We streven er naar om in de volgende editie van Oes Dorp, als primeur, het  
programma bekend te maken. 
Wat wel al belangrijk is, is dat u de data 13,14, 15 en 16 juli 2017 alvast in de  
agenda noteert.  
 
Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, volg de “Heeren van  
Oderen”, dan op facebook, www.facebook.com/Deheerenvanoderen 
___________________________________________________________________ 
 
DE RONDE VAN DRENTHE GING WEER DOOR OES DÖRP 
 
De ronde van Drenthe is weer prima verlopen met dank aan de vrijwilligers van 
Dorpsbelangen!!! 

http://www.facebook.com/Deheerenvanoderen
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KOFFIECONCERT ODO 

Koffieconcert in de Boshof op zondag 12 maart is achter de rug, het was weer mooi!  
Hier een aantal foto's om nog even na te genieten.... 
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LEZEN EN VOORLEZEN (109) 
  
n.a.v. Joke van Leeuwen, Mooi boek,  Amsterdam 2016 
 
EEN MOOI JOKE-BOEK 
Jullie hebben vast wel een schrijver die je graag leest en nog eens leest enz. Als die 
schrijver jong is verwacht je dat zij / hij zo nu en dan weer eens een boek schrijft. 
Een van mijn favoriete schrijvers is Joke van Leeuwen. Als ze weer een boek heeft 
geschreven en getekend kun je er donder op zeggen dat ik het noem. Dat is NU het 
geval want vorig jaar kwam het boek dat “ MOOI BOEK “ heet.  
 
TAAL EN LETTERS 
Het is echt een Joke –boek want het staat vol met  
taal-grapjes en leuke verhaaltjes. 
Bovendien staan er zes strip verhalen in van Vurkie en 
Lepeltje. Er staan drie stukjes in die eindigen met een 
vraag ( antwoorden op blz. 86). Het is niet alleen een 
boek voor kinderen die nog maar kort kunnen lezen,  
door de schitterende tekeningen kun je er samen met je 
ouders of op school over praten.  Je komt zeker op  
ideeën om zelf taalspelletjes te bedenken( zie blz. 76) : 
 
‘ krijg je zomaar een idee ’s middags om een uur of twee 
‘s avonds om een uur of acht als je geen idee verwacht   
’s morgens om een uur of elf komt dan zo’n idee vanzelf 
uit je hoofd of uit je tenen; pak het voor het is verdwenen  
 
Het boek eindigt met een soort gedichtje over een GUM: 
 
‘ Mijn gun gumt weg wat hij wil / mijn gum gumt dit ook weg/ gumt dit ook weg/ 
dit ook weg/ ook weg /weg’  
 
VRAAG  
Maak eens  je eigen alfabet. Voorbeelden staan op blz. 12, 26, 40, 71. 
Stuur je werkstuk naar Zuidzijde 1 in Odoornerveen [ 7874 TD} 
Het leukste alfabet wint een prijs. Ik ben nu al benieuwd. 
 
                                                                                                      Berend Boekman 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS MAART 2017 
 
Tablet Café  
Maandag 27 maart is er van 14.00 een 15.30 uur 
een Tablet Café. 
In het Tablet Café kunt u op een ongedwongen manier elkaar ontmoeten en in  
gezellige sfeer ontdekken wat een geweldig communicatiemiddel de tablet is. Met 
andere bezoekers kunt u ervaringen uitwisselen. Er is ook een docent aanwezig die u 
leuke en handige tips kan geven of u wegwijs kan maken om nog meer uit uw tablet 
te halen. Neem uw eigen tablet mee! Hebt u zelf (nog) geen tablet, maar wilt u het 
eens uitproberen: er is altijd een tablet aanwezig die u mag gebruiken. Bezoek van 
het Tablet Café is gratis. Doe mee, u bent van harte welkom! 
 
Boekenweek 2017 
Bibliotheek Borger-Odoorn organiseert op woensdagavond 29 maart: 
VERBODEN VRUCHTEN en zo….  
een programma om je vingers bij af te likken! Met Ria Westerhuis & Delia Bremer  
In de Drentstalige erotische gedichtenbundel 'Minnezinne' staat erotiek, liefde,  
fantasie en verlangen in het middelpunt. ‘Minnezinne’ werd geschreven door Delia 
Bremer (Hoogeveen) en Ria Westerhuis (de Wijk). Naast Nederlandstalige gedichten 
ook ruimte voor spruitjes. De groene groentes wordt voorgedragen door dichter  
Mischa van Huijstee (Smilde). Singer-songwriter Serge Epskamp (Zandhuizen) zingt 
in het Achterhoeks en Engels over de liefde en de vruchten die daardoor tot wasdom 
komen. Voorverkoop kaarten /reserveren bij de bibliotheek Borger á  €10,--   
voor bibliotheekleden €7,50 . In Bibliotheek Borger – Hunzehuys, Molenstraat 3

e
 

9531CH Borger, 088 0128300      info@bibliotheekborger.nl, Aanvang 20.00 uur. 
 
Lezing door Loes van der Laan 
Presentator & producer Loes van der Laan van RTV Drenthe vertelt over haar werk 
en laat zien hoe programma's van RTV Drenthe gemaakt worden.  
Hoe komt bijvoorbeeld de nieuwsuitzending tot stand?  
Op woensdag 5 april, aanvang 20.00 uur 
Prijs: € 2.00 incl. koffie en € 2.50 voor niet-bibliotheekleden. 
Opgave via info@bibliotheekodoorn.nl of telefonisch 088-0128235  
 
DREUMESUURTJE 
Maandag 10 april 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. 
 
Bibliotheek Odoorn, Langhieten 5 www.bibliotheekodoorn.nl  

mailto:info@bibliotheekborger.nl
mailto:info@bibliotheekodoorn.nl
http://www.bibliotheekodoorn.nl
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 
 

Haantie op een stokkie 

Met dank aan Roelof Hoving 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


