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30e jaargang no. 4 

December 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 24 december 22.00 uur  Helene Westerik   (advent 1V)               
                                                                       (kerstnachtdienst) 
 
Zaterdag 30 december 19.30 uur      Helene Westerik   (Gedachtenisdienst) 
 
Zondag 14 januari  10.00 uur  Menso Rapoldt 
 
 
DORPSAGENDA 
 
Dinsdag 19 december 14.30 uur       Oostenrijks kerstconcert in De  
       Paasbergen  
Vrijdag 22 december 14.00 uur  Noaberzangers in de Paasbergen 
Zondag 31 december  23.30 uur  Oud en nieuw vieren onder onze  
       kerktoren, deuren zijn geopend  
Zondag 14 januari  14.30 uur  ODO in de kerk van Odoorn 
Woensdag 24 januari 20.00 uur  Lezing “omgaan met verlies” Bibliotheek 
       Odoorn  
Woensdag 31 januari 20.00 uur  Volkszang, Boshof 
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VAN DE REDACTIE 
 
Al weer het laatste nummer van 2017, wat gaat de tijd toch snel. Sinterklaas heeft 
ons land al weer verlaten. Maar wat is het toch prachtig op welke wijze wij dit hier in 
oes dörp ieder jaar weer vieren. Op een schemerige pakjesavond rijdt Sint op zijn 
paard door het dorp, vergezeld door een aantal Pieten. Het geeft een nostalgisch 
gevoel. Dank aan de ondernemers dat zij dit ieder jaar maar weer regelen in een tijd 
die voor hen ook erg druk is.  
 
Iedereen maakt zich vervolgens op voor de kerst en oud en nieuw. De vraag blijft 
dan altijd, wat gaan we eten en wat doen we aan. Een foute kersttrui, een mooie  
outfit, of lekker in je joggingbroek op de bank.  
 
Hoe dan ook, ik wens iedereen fijne feestdagen en een goed en gezond 2018.  
Veel leesplezier en hopelijk mogen wij volgend jaar u weer verrassen met mooie  
verhalen en plaatsen wij graag de door u aangeleverde stukjes. Tot volgend jaar! 
 
José van der Helm 
 
___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 24 januari 2018 
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 januari 2018 
 
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 december, Mahmoud en Shahed, zoon en dochter van Mouhand Abdulwahed en 
Tagreed Habasho 
 
 
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


3 

 

MEIJERING MEKKERT 
 
Uitslapen 

Het is een doordeweekse ochtend. Ik ben vrij vandaag en mag van mezelf blijven  
liggen tot de overige gezinsleden vertrokken zijn naar werk en school. Tot die tijd  
echter bevinden die gezinsleden zich in de keuken die grenst aan onze slaapkamer.  
Terwijl ik de verontwaardigde bromstem van 1 en de geïrriteerde stem van wederhelft 
probeer te negeren gaat de deur open. Junior 2 komt binnen met zijn schoenen in zijn 
hand. “M’n schoenen zijn nog een heel klein beetje nat, bij de tenen” meldt hij me.  
“Ja” verzucht ik geïrriteerd, “wat nu?” Moet ik ze even droogtoveren?” Twee vindt het 
niet grappig en druipt af. 

Dan komt wederhelft binnen. Hij neemt plaats op het bed om zijn schoenen aan te 
doen. Ondertussen praat hij me uitgebreid bij over zijn recente twist met junior 1 die ik 
evenwel net woordelijk heb kunnen volgen. En terwijl ik lig te schommelen vanwege 
zijn bewegingen blijf ik me krampachtig ontspannen. Als hij weg is haal ik opgelucht 
adem. Even maar want dan stormt junior 1 binnen. “Ik had al lang die spullen moeten 
inleveren, iedereen heeft dat vorige week al ingeleverd”, tiert hij beschuldigend op luide 
toon terwijl hij het licht van de zaklamp op zijn telefoon over mijn gezicht laat schijnen. 
“”Die spullen” slaat op zijn identiteitsbewijs en 
zorgpas die hij blijkbaar had moeten inleveren 
in verband met een studiereis die over 7 (!) 
maanden plaats gaat vinden. Ik sus hem en zeg 
dat het allemaal wel goed komt en al  
mopperend druipt hij af. 

En dan, eindelijk, hoor ik een deur slaan.  
Gevolgd door stilte. 

Het is tijd om op te staan. 

 

Bianca 
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BOLLEN, BALLEN EN BELLEN 

Nog een week tot de kerst en de situatie begon zo  
langzamerhand penibel te worden. Er was geen tijd om de 
fameuze dorpsbollen te bakken, voorlopig was er nog geen 
sneeuw om ballen van te maken, tot overmaat van ramp 
hadden de broers geen tijd om te helpen de kerstsfeer te 
verhogen en wat nog het meest frustreerde, de bellen voor aan de slee leken  
onvindbaar. Barre tijden. Door al dit gedoe was het kommer, kwel en misère bij Dom 
Tio thuis en dat was volkomen afwijkend van hoe het er anders aan toe gaat.  
Normaal gesproken is het daar een vrolijke boel, staan de bloemetjes buiten, hangen 
de gympen na het hardlopen in de appelboom te luchten en worden er plaatjes  
gedraaid tot diep in de nacht. Maar vandaag niet. 

Dom Tio vond het een dag in mineur vanwege een gebrek aan zowel inspiratie als 
goed nieuws: z’n jaarlijkse bakdag leek er aan te moeten geloven omdat het op z’n 
werk zó enorm druk was dat er geen vrije dag vanaf kon. De weersvoorspellingen voor 
de komende periode kwamen blijkbaar van een of andere recepten-site, want er werd 
een warme kerst voorspeld – volgens de Friese Piet die er verstand van heeft zou het 
best wel eens koud kunnen worden – en de slee stond blijkbaar weer een heel jaar 
nutteloos op stal. Tel daarbij op de onverschilligheid van z’n broers en dat die zilveren 
bellen spoorloos waren, dan begrijpt iedere lezer dat ‘t zonnetje daar ten huize geheel 
onder was gegaan. 

Sikkeneurig trok hij zich daarom terug met een straffe kom koffie, stiekem wel  
vergezeld van een klein borreltje (want het was al zeker even in de middag) in het op 
zijn territorium bevindende barakje en plofte neer. Hij voelde zich zelfs enigszins  
droefgeestig en zo nipte hij van z’n borreltje en nam een flinke slok koffie – het kan ook 
andersom zijn geweest – waarna hij zich tot rust voelde komen. Wanneer hij niet  
lekker in z’n vel zat of als er iets aan de knikker was – of het nu om grote of kleine 
knikkers ging, van middelmatigheid was nooit sprake – kwam hij daarover in zijn  
(of liever gezegd hun) barakje altijd tot rust. 

Hij bekeek op z’n gemak de daar aangebrachte versieringen, al dan niet van  
verlichting voorzien, die elk hun eigen herinnering kennen. Daar hangt een  
wandbordje van fijn ouderwetse schnitt, dat lang geleden speciaal voor hem en zijn 
liefde (Lief, en ze is er nog steeds!) met de hand gemaakt was. De daarop  
voorspellende tekst luidde dat hen een lang en gelukkig leven in voorspoed en  
geestelijke rijkdom te wachten stond. Terugkijkend kon hij constateren dat daar geen 
letter van gelogen was en dat was op zich al een prettige gewaarwording.  
Natuurlijk was er wel eens iets aan de kleine of de grote knikker, maar na enig  
gestuiter was de kou binnen de kortste keren weer uit de lucht en zaten ze zo weer op 
dezelfde golflengte óf achter de zelfde bar/eettafel.  
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En bedenk: wie heeft er nu een leven dat alleen maar over rozen gaat? In dat geval 
gelieve te bellen met … zie binnenzijde kaft. 

Dom realiseerde zich dat zijn gedachten met hem op de loop gingen en dat was  
eigenlijk wel even prettig. Het maakte dat hij weer energie had om z’n eerste 
probleem weg te nemen. Hij pakte direct z’n mobiel – sinds kort is ook hij eindelijk de 
21e eeuw binnen gedigiwandeld – belde z’n baas en stelde hem voor de 
gezellige keuze “geen probleem als je me die vrije dag niet verleent, maar dan  
verleen ik mezelf een dag absentie wegens mottige condities, zeg het maar“  
(hij onderdrukte zoals wel vaker moeiteloos zijn lach) en luisterde naar de stilte aan de 
andere kant van de lijn. Uiteindelijk klonk een “juist ja” en vervolgens toch de  
toestemming. Zo! De bakdag was geregeld. 

Het humeur van eerder die dag was vertrokken met de Noorderzon en Dom sprong op 
z’n stalen ros, op weg naar de bakker om tijdens het kopen van een stevig brood direct 
het goede nieuws te vertellen. Wachtend voor de toonbank werd vanuit het  
naastgelegen lokaal zijn naam geroepen en die stemmen klonken wel heel bekend: het 
waren zijn broers Per en Ignon die er een of ander plan aan het smeden waren.  
“Kom er bij” riepen ze Dom toe en nadat hij z’n brood had gekocht en het goede 
nieuws had gedeeld, schoof hij bij de mannen aan tafel. Kerst was leuk hoor, maar 
naar hun smaak kon het nog veel feestelijker. Aanvankelijk hadden ze Dom Tio  
willen verrassen maar besloten het nu toch te delen. Ze vertelden dat ze gedurende 
die dagen op het plein voor de kerk een ‘miss-inn’ wilden organiseren, door gezellige 
muziek te draaien, hapjes, drankjes en koopwaren bij kraampjes te verhandelen én 
een joekel van een kerstboom te plaatsen. Die miss staat natuurlijk voor kerstmis en 
inn voor kom er in of zoiets. Ach, als het maar gezellig wordt. Dom vond het een mooi 
plan en wenste hen daar veel succes mee. “Ik kom na het bakken wel even kijken”, 
voegde hij er aan toe. Best toffe jongens die broers. Ze hebben soms bijzondere  
plannen maar hij houdt van ze en het is fijn dat ze op die manier een mooi steentje 
willen bijdragen. 

Thuis gekomen was Lief er ook en hij vertelde haar over z’n belevenissen. Ze gaf hem 
een aai over z’n bol en zei geruststellend: “het komt áltijd voor elkaar, waarom dan 
eerst die zorgen”. Daar had ze gelijk in, alles was in kannen en kruiken.  
Nu alleen die bellen nog zien te vinden. 

Een kleine week later de dag voor bakdag was het al vlot tijd om in bed te  
duiken. Dom Tio zou de volgende morgen al heel vroeg op moeten staan om het  
bakken der bollen tot een succes te maken. Na een enigszins rusteloze nacht  
waarin dromen over succes en mislukking elkaar afwisselden met het tempo van  
dwarrelende sneeuwvlokken, was de morgen eindelijk aangebroken en spoedde hij 
zich naar de bakkerij.  

 (lees verder op de volgende bladzijde) 



6 

 

Nadat de schone schoot was omgebonden voelde hij op de hoog gelegen plank 
naar z’n pet van vorig jaar (schoon uitgeklopt weggelegd, wat dacht je dan), die de 
nog bescheiden aanwezige krullen beschutten voor rondstuivend meel.  
 
Tot zijn grote verrassing rinkelde daar iets: de bellen van de slee! Hoe kwamen die 
dáár nou terecht? Ergens schemerde iets in z’n geheugen: eind bakdag vorig jaar 
hadden ze, op het succes en ter verdrijving van de vermoeidheid en droge kelen, 
enige alcoholische versnaperingen tot zich genomen en waarschijnlijk zijn ze toen 
ook wegens gebrek aan sneeuw daar beland. Hoe dan ook, ze zijn weer boven  
water. Deze vondst wakkerde z’n kerstgevoel aan en het bakken ging hem die dag  
bijzonder soepel af. 
 
Gelukkig maar want de dorpsgenoten kwamen de hele dag af en aan om de  
voorraad een kopje kleiner te maken. Nadat uiteindelijk de laatste bult deeg tot  
bollen was getransformeerd en de boel schoon gemaakt, sloten allen die in de  
bakkerij aanwezig waren de dag feestelijk af. Dom wilde heel graag met de bollen in 
een zak en de bellen in z’n jaszak, huiswaarts naar zijn Lief gaan. 
 
Buiten gekomen zag hij tot z’n grote verbazing dat het zachtjes sneeuwde. Alles was 
schitterend wit en de gouden haan op de kerk fonkelde glorieus. Het hele plein was 
intussen in kerstsfeer gehuld met een mooi verlichte boom, kraampjes vol  
smakelijke waren en mooie spullen. Her en der flakkerden kaarsen in windlichten 
kristallen schitteringen op de sneeuw. Het was een gezellige drukte en het geheel 
vormde een aanlokkelijk tafereel. Lopend langs kraampjes met glühwein en droge 
worst, zag hij ineens z’n Lief. “Hé wat gezellig” zei ze – toen hij de bellen liet rinkelen 
– en met een olijke blik gaf ze Dom Tio een knipoog én een royaal glas champagne. 
 
Plots verschenen naast Dom, Per en Ignon, eveneens met een glas champagne en 
er werd vrolijk geproost (“hulde”) op alles wat er aan het leven mooi is, en da’s héél 
wat. Na deze feestelijke dag besloot hij dat het een prachtige kerst en een machtig 
mooi 2018 zou worden. 
 
Conny van der Bent 
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KERSTMARKT 2017 

Bij tradities horen tradities. 

Op dinsdag 12 december jongstleden was 
weer de jaarlijkse kerstmarkt in Odoorn op 
De Boshof en op het plein. Onder min of 
meer winterse omstandigheden was het weer 
sfeervol als vanouds. Wij stonden er weer 
met ons aloude fotospel, waarbij uw kennis 
van het dorp weer aan de tand werd gevoeld. 
De prijzen waren weer indrukwekkend, deze 
keer aangeboden door Dio drogisterij en  
parfumerie Elly, Karin Koudenburg Keramiek 
en de slagerij van Coop Schippers. 

Momenteel is de jury zich aan het beraden, 
de uitslag zal zo snel mogelijk op de site van 
Oes Dorp worden bekend gemaakt.  
De winnaars krijgen daarna op korte termijn 
hun prijs uitgereikt, wij nemen daarvoor  
contact met hen op. 

In het januari-nummer wordt de uitslag en worden de oplossingen opgenomen. 
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SFEERIMPRESSIE KERSTMARKT 
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OLIFANTEN OP DE KERSTMARKT?! 
  
Naast de schapen in de kerststal waren er dit 
jaar ook olifanten op de kerstmarkt. Achter de 
ruim gedecoreerde en sfeervol ingerichte 
kraam met olifanten staan Ingeborg Oortwijn 
en Liz van der Heide. 
 
Kerstmarkt en olifanten, dames kunnen jullie 
ons dat uitleggen? Deze olifanten zijn het 
symbool van Villa Joep het fonds tegen  
neuroblastoom kinderkanker. In tegenstelling 
tot veel andere verenigingen en fondsen gaat 
100% van de opbrengsten naar onderzoek 
en bestrijding van kinderkanker, aldus Liz. 
Maar hoe komen jullie dan bij juist dit doel 
terecht? Ingeborg  verteld ons dat in hun 
vriendenkring zij nu ook in aanraking zijn  
gekomen met deze vreselijke ziekte en dat ze 
graag wat wilden ondernemen. Op deze manier het gevoel omzetten in een daad 
leek hun een mooi idee. 
 
Aan het einde van de avond is het de dames dan ook gelukt om alle 150 olifanten a 
10 euro te hebben verkocht en daarnaast zijn er ook nog mensen die een donatie 
hebben gedaan! Ingeborg en Liz willen dan ook via deze weg en namens alle  
kinderen iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage. 
 
De dames sluiten  
gezamenlijk af met de 
uitspraak; waar een 
klein dorp groot in kan 
zijn! 
 
Dank jullie wel dames,  
De Villa Joep reporter 
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ONDERTUSSEN BIJ ODO…. 

Aan het eind van het jaar zijn er altijd een paar vaste evenementen waar Odo z’n  

muzikale bijdrage aan levert. De Oringer kapel speelt bij de Kerstmarkt en de  

harmonie speelt bij de Kerstviering in Exloo. Dit zijn al jaren momenten waar met 

veel plezier naar toe geleefd wordt en aan mee gedaan.  

Ook voor het Nieuwjaarsconcert op 14 januari zijn we hard aan het werk. Om het jaar 

goed te beginnen geeft de harmonie van Odo een gratis concert waar iedereen van 

harte voor uitgenodigd wordt. Naast bekende muziek uit de pop, rock en musicals 

kunt u ook luisteren naar muziek ‘met een verhaal’.  

Kom ook voor een muzikale middag naar onze mooie kerk in Odoorn.  

Datum:                                  14 januari 2018  

Zaal open:                             14.00 u  

Aanvang:                               14.30 u  

Plaats:                                    Hervormde Kerk Odoorn  

Entree:                                   Gratis 
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 AAN DE TROTSE OUDERS 

______________________________________________________________________________ 

OUD EN NIEUW OP HET DORPSPLEIN!!! 

Wegens het grote succes van vorig jaar zijn ook dit 
jaar alle Oringers op oudjaarsdag weer welkom op 
het dorpsplein om met elkaar het begin van het  
nieuwe jaar te vieren. Deze keer beginnen we om 
23.30 uur en hebben we ook voor wat vuurwerk  
gezorgd.  

 
Er staat voor iedereen een biertje of een wijntje klaar. Drink je wat anders?  
Geen probleem, maar neem het dan zelf even mee.  
Wij zullen zorgen voor wat sta tafels, bierbanken, vuurkorven en muziek. 

Komt allen en hopelijk kunnen we met elkaar 2018 gezellig beginnen. 
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*KERSTCONCERT OP KERSTAVOND IN EEN NIEUW (KERST) JASJE* 

Het traditionele kerstconcert, op kerstavond, 24 december in Exloo heeft dit jaar een 

andere invulling. Het concert is in een nieuw (kerst)jasje gestoken. Dorpsbelangen  

Exloo heeft de verwarmde oude manege, aan de Hoofdstraat 21 in een prachtige 

kerstsfeer gebracht. Voor de schaapskudde is een mooie kraal gemaakt. De lampjes in 

de grote boom branden, de kerstklokken hangen en de stoelen staan klaar.  

Voorafgaand aan het concert kan het publiek nog even genieten van een lekker kopje 

koffie, thee of warme chocolademelk. 

Het concert, in een nieuwe stijl is geschikt voor jong en oud. Met name de muziek staat 

dit jaar heel centraal. De Decibelles uit Exloo en ODO uit Odoorn brengen een prachtig 

muzikaal programma. Uiteraard mag er meegezongen worden met de kerstliedjes.  

Anja Warmink, dirigente van de Decibelles zal voor een ‘hartverwarmend’ moment  

zorgen tijdens een solo optreden. 

Mede door de schaapskudde ontstaat er jaarlijks een speciaal kerstsfeertje.  

Vanaf de zitplaatsen kunt u luisteren naar muziek, een kerstverhaal en een lezing. 

Bent u al nieuwsgierig naar ons kerstconcert in een nieuw (kerst)jasje?  

Dorpsbelangen Exloo ontvangt u graag op 24 december in de oude manege aan de 

Hoofdstraat 21 in Exloo.  

 

Het concert begint om half acht en zal  

ongeveer een uur duren.  

De toegang is gratis.  

 

Het programmaboekje, voorzien van de  

liedteksten, kost twee euro.  

Meer info: www.dorpsbelangenexloo.nl. 
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RARA WAT IS DIT?  

Het voorwerp van de vorige keer was een zaaikruiwagen. Een aantal lezers  

had het goed gezien. Eén van de reacties was van Gerard Meijering, hij legt ons 

kort en bondig uit wat het voorwerp voorstelt.  

“Het is een bieten zaaimachine. Ik ken deze uit tijd dat mijn vader nog een  

boerderij in Benneveld had. In het bakje bovenop deed je het zaad.  

Zodra de plantjes bovenkwamen moest de rij worden uitgedund omdat ze anders 

te dicht op elkaar stonden. Dit noemden we “bieten op één zetten”. Ik heb dit werk 

regelmatig gedaan.” 

Voor het nieuwe voorwerp van de maand heb ik echt uw hulp nodig. Deze keer 

heb ik twee foto’s geplaatst van iets wat op een soort pomp lijkt. De foto’s heb ik 

toegestuurd gekregen van A.J. van Larsdonk, echter weten we beide niet precies 

wat het is. Ik ben nu zelf ook erg benieuwd en hoop dat een van de lezers het 

voorwerp herkent. 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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HEJ ‘T AL HEURD?       

Drie leden en een ex-lid van de redactie van Oes Dörp heurt bij de miest loze  

mèensen van Oring. Anke, Harald, Bertha en ik zee de gek, hebt de quiz 'de slimste 

Oringer' bij Egbert en Greetje wönnen, saomen met mien Janny en Marja, een 

vriendin van Bertha. 

Dat haj niet dacht hé? 

Theo 

 

___________________________________________________________________ 

CARBID SCHIETEN 

Zondag 31 december van 10.00 t/m 23.59 uur 

Gezellig carbid schieten bij Team Odoorn aan de Dennenweg in Odoorn.  

De hapjes en drankjes zullen voor iedereen de gehele dag klaar staan!  
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SINTERKLAAS  2017 
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 DE WATERVAL IN HET HUNZEBOS, LIJKENHUISJES, BIJKERS IN ODOORN 

Spitwa(a)rk begint met de historie van de waterval in het Hunzebos door  
Roel Sanders. 

Jacob Westendorp vertelt over lijkenhuisjes. Op de begraafplaats Valthermond-Oost 
stond ooit zo’n huisje. Gerard Stout maakt via de notulenboeken een wandeling door 
de geschiedenis van de afdeling Odoorn en Omstreken van de Vereniging tot  
Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN). 

De rubriek Uit de krant gaat over  
pompenmaker Willem Kienecker uit 
Klijndijk. Ome Willem, zoals iedereen 
hem in Klijndijk kende, leerde zijn vak 
al op jeugdige leeftijd. |an Wierenga 
schrijft in Rondblik dat  
mammoetjagers tienduizenden jaren  
geleden sporen van hun  
aanwezigheid hebben nagelaten. 

 

In Oderen verandert zien we de brug Kaveligen, die in de jaren zestig van de vorige 
eeuw vervangen werd door een vaste verbinding. In Herkent u het nog? een puzzel 
over garage Koops in Klijndijk. Ook is er aandacht voor de afsluiting van het  
watervalproject in het Hunzebos en het jubileum van de HV Carspel Oderen.  
De voorplaat laat het open veld rond 1910 tussen Exloo en Borger zien met een  
hunebed. 
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De waterval in het Hunzebos In 1921 
kocht de gemeente Odoorn ruim 108 
ha grond. Op het deel aan de huidige 
Valtherzandweg (57 ha) kwam het 
Hunzebos. Er werd daar gewerkt aan 
de waterhuishouding. Bij veel  
regenval werd zoveel water  
aangevoerd, dat er drassige  
gedeelten ontstonden. 
 
Een bekken in het bos ving een deel 
op van het water en een aangelegde 
waterloop, de Lossing, zorgde voor 
een goede afwatering. Toen ontstond 
de waterval.  
In de jaren negentig werd de  
waterhuishouding anders geregeld en 
kwam de waterval in de vergetelheid 

 

Het lijkenhuisje 
Om een aan besmettelijke ziekte gestorvenen toch langer te kunnen opbaren, werd 
eind 19e eeuw aanbevolen om op de begraafplaatsen lijkenkamers in te richten;  
ook in Valthermond. Echter de animo om een lijkenhuisje te bouwen was niet groot. 
Toch kwam eind 19e eeuw in Valthermond-Oost een lijkenhuisje. 
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 Bijkers in Odoorn 
De notulen en het kasboek van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in  
Nederland geven een aardig inzicht in de imkerij in de eerste helft van de 20e eeuw. 
Erg winstgevend is de bijenhouderij in Odoorn (Oring) en omstreken nooit geweest.  
De honingproductie varieerde sterk en de prijzen bleven voortdurend aan de lage kant. 
Ongunstige weersomstandigheden en het verdwijnen van de heide sinds de dertiger 
jaren hebben de imkers veel parten gespeeld. 

Het tijdschrift wordt, indien gewenst, op verzoek toegezonden. 

Het blad is verkrijgbaar bij Warenhuis Geerts in Exloo, bibliotheek en het  
Vervenershuus in Valthermond, de bibliotheek Odoorn en boekhandel Boelens 
(Emmermeer) 

Roelof Hoving 
Tel: 0591-549268 (privé) 06-29560994 

Garage Koops in Klijndijk 
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BIJ DE EENDJES           

 

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.  

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.  
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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 
 
 
 
 

 
___________________________________________________________________ 

 
WINTERFOTO 2017 BIJ DE EENDENKUIL 

Foto: Marcel Kuipers 
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30 jaar OES DORP, de jonge reporter 

Naar aanleiding van het dertig jaar bestaan van de  
dorpskrant geven de leerlingen uit groep 8 van de  
basisschool “de Wijert” hun beeld van Odoorn. De leukste 
verhalen komen zo voorbij van onze jonge reporters. Deze 
week een verslag van Emma. Zij vertelt ons hoe zij 
Odoorn ziet. 
 
 

 

Mijn leven in Odoorn 

Hallo allemaal ik woon al mijn hele leven in Odoorn. Ik vind het een heel mooi dorp 
en leuk dorp. Als klein af aan woon ik hier al. En ik kan het ook niet anders herinne-
ren. Verder kan je leuke dingen doen in het dorp. Er zijn speeltuinen maar daar speel 
ik niet meer in. En er zijn ook veel kinderen dus daar kan je ook mee spelen. En ik 
danste ook in Odoorn en gymde. Van gym ben ik af gegaan en bij dansen is de juf 
gestopt. Ik zeg niet waarom anders word het een lang verhaal. Verder is er een su-
permarkt, drogisterij 2 zelfs en een gehoorspecialist. Ik heb ook noch een gezin. Een 
vader, moeder en een broertje genaamd Jasper die zit hier ook op school. En er zijn 
ook noch 5 restaurants La Finka, de Stee, die is van mijn opa geweest, de Bos Hof, 
de Oringermarke en pannenkoeken restaurant de Snoepert.  
Er is ook een feestgebouw Bos Hof 5. Er is ook een monument bij de supermarkt De 
coop . aan de Valtherweg zit een drogisterij. En bij de coop is ook nog een drogisterij 
en gehoorspecialist dit is mijn dorp. 
 
Gemaakt door Emma Steenge groep 8 
__________________________________________________________________ 

WIE WIL GRAAG VRIJWILLIGER WORDEN? 
 
Is vrijwilligerswerk in woon-wijkcentrum De Paasbergen ook iets voor u?  
Ter aanvulling van ons mooie team zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor de  
volgende leuke en gezellige activiteiten: 

- recreatiegroep 
- gym (dinsdagmorgen) 
- sjoelen (donderdagmiddag) 
- rollator-/rolstoeldansen 
- schildersgroep (woensdagmorgen: verzorgen van koffie e.d. en verdere  
  ondersteuning) 
- bingo/zang (2 keer in de maand op de woensdagavond) 
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 SPIEREN VOOR SPIEREN 

In de nacht van 28/29 oktober hebben de Schaop’ndansers hun beste beentje voor 
gezet voor kinderen met een spierziekte. In het Klankholt opende wethouder Trip om 2 
uur het dansuurtje waarin de klok om 3 uur werd terug gezet. 

In Nederland werd er op dat moment op 125 plaatsen het startsein gegeven van de 
Wintertijd Challenge. Al vele jaren wordt er in de nacht dat de tijd terug gezet wordt 
naar de wintertijd ,een Challenge georganiseerd door een groep vrijwilligers van  
Spieren voor Spieren. Onze dansgroep had zich in augustus opgegeven om een  
Challenge te houden. Helaas was er in de nacht weinig belangstelling uit het dorp. 
Toch hebben velen onze actie gesponsord. 

Tijdens het dansuurtje werd er al mee gedeeld dat 
we ons doel nl. €1000,- gehaald hadden. Om 2 uur 
en 1 minuut (na een uur intensief dansen) werden 
we nog op soep getrakteerd. De Oringer Marke had 
ons een pan soep aangeboden. Zondag 29 oktober 
werd ons gemeld dat we met onze actie ‘oude’  
Spieren voor ‘jonge’ Spieren €1347,- hadden  
opgehaald. Iedereen hartelijk dank en misschien tot  
volgend jaar. 

_________________________________________________________________ 

ALZHEIMERCOLLECTANTEN BEDANKT!  

Tijdens de collecteweek van de Alzheimerstichting gingen weer 
vele collectanten de straat op voor een toekomst zonder  
dementie. Ook in Odoorn en Klijndijk werd er gecollecteerd.  
De opbrengst was €1038.- 
Iedereen die heeft bijgedragen daarvoor ontzettend bedankt! 
Voor volgend jaar zoeken wij nog enkele collectanten in Odoorn. 
 
 

Dus.....wil je meehelpen om in 2018 de collecte ook weer tot een succes te maken,  
bel ons en geef je op. 

De collecte coördinatoren: 
Sabine Hofstra  06 47310344 
Marlies Vennink 06 46698801 
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EEN SFEERVOL PLAATJE VAN EEN DOOR  

DORPSBELANGEN GELEVERDE KERSTBOOM. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotograaf, Richard Broekhuijzen. 
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LEZEN EN VOORLEZEN ( 117) 
 

n.a.v. Marit Tornquist. Het gelukkige eiland, 
Amsterdam 2017 

 
EEN SPROOKJESACHTIG VERHAAL VOOR 

HET NIEUWE JAAR 

Marit Tornquist  is een dame die tekeningen 
(illustraties) maakt  bij verhalen. Ze is 53 jaar, 
geboren in Uppsala Zweden in 1964,  
en ze schrijft ook verhalen net als Joke van 
Leeuwen die niet alleen schrijft maar ook  
tekent. 

EEN MEISJE OP EEN VLOT 

Het meisje (ze heeft geen naam) was op zee, 
op weg naar de horizon die trouwens verder 
weg was dan ze had gedacht. Ze ziet allerlei 
bootjes en hoort allerlei stemmen. Ze raakt 
een beetje in de war, welke kant moest ze op? 
Toen zag ze een bord met de woorden, 
 ‘Het Gelukkige Eiland’.  

Wat en geluk dat ze het gevonden had. Waren de eilandjes die ze verder op zag ook 
gelukkig? Ze heetten anders: diepe gedachten, altijd feest, vrijheid en blijheid en  
samen sterk. Iedereen vond het eigen eiland het beste. Het meisje kon niet kiezen 
en ze voer verder. 
 
Dan hoort ze op een dag muziek. Een melodie: ..een eiland als een spiegel waar 
iemand op haar wachtte. Ze ging haar leven delen maar, het delen ging steeds 
slechter en voor altijd was te lang. Die ervaring deed ze tenminste op. Ze besloot 
weg te gaan bij het opgaan van de zon. Na enige tijd zag ze het allerlaatste eiland 
waar niets en niemand was. Het was helemaal stil. Hier kon alles nog gebeuren. 
Waar zou ze trouwens gaan slapen? Ze ging het allemaal bedenken. 
Ze had het gevonden, het gelukkige eiland        

DE TOEKOMST 

Het is een verhaal om bij weg te dromen en om aan later te denken. Waar kun je in 
jouw geval geluk vinden en wat moet je er zelf eigenlijk voor doen? 

Gelukkig Nieuwjaar! Om te beginnen!                                                                                                                      

 
Berend Boekman 



31 

 

BIBLIOTHEEKNIEUWS DECEMBER 2017 

KNIEPERTJES BAKKEN 
Op woensdag 27 december worden er weer kniepertjes gebakken in de bibliotheek. Je 
kunt ze proeven onder het genot van een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. 

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN IN DECEMBER 
Behalve de officiële feestdagen is de bibliotheek normaal geopend. 

DREUMESUURTJE 
Maandag 8 januari 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. 

LEZING “OMGAAN MET VERLIES” 
Noteer alvast: op woensdagavond 24 januari is er in de Bibliotheek een Lezing over 
Omgaan met verlies. De lezing begint om 20.00 uur en is toegankelijk voor iedereen. 
Entree € 2,00 voor bibliotheekleden en € 2,50 voor niet-leden 

De bibliotheekmedewerkers wensen iedereen prettige feestdagen!  
 
Bibliotheek Odoorn, Langhieten 5.  
www.bibliotheekodoorn.nl   
www.facebook.com/bibliotheekodoorn 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Postbesteller Gerhard Grootjans 1910-1920  

 
(met dank aan Roelof Hoving) 


