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28e jaargang no. 8 

April 2016 

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 1 mei     GEEN DIENST 
 
Zondag 8 mei     GEEN DIENST 
 
Zondag 15 mei  10.00 uur  Mevrouw Emma Mulder, Valthe 
       (Pinksteren) 
 
Zondag 22 mei     GEEN DIENST 
 
Zondag 29 mei     GEEN DIENST 
 
 
DORPSAGENDA 
 
Woensdag 4 mei  19.30 uur  Dodenherdenking, start bij  
       begraafplaats 
 
Donderdag 5 t/m zondag 8 mei   Drentse Wandel 4 Daagse 
 
Woensdag 25 mei  19.30 uur  Volkszang, Boshof 
 
Vrijdag 27 mei     Vrouwen van Nu, Jubileumfeest, 85 
       jaar in Drenthe 
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VAN DE REDACTIE 
 
En heeft u een beetje genoten van Koningsdag? Of gefeest tot in de kleine uurtjes in 
Koningsnacht? Ik vind het nog steeds wennen dat niet 30 april de dag is dat we de 
koninklijke verjaardag vieren. Met daar achteraan natuurlijk 1 mei, de Dag van de 
Arbeid. Na de driekleur werd dan her en der de rode vlag gehesen. 
 
Ik ben overigens benieuwd welke 'vlaggen' er van stal gehaald gaan worden voor het 
Zuidenveld. Het gaat door heb ik begrepen, al is er niet overal evenveel animo. Maar 
gelukkig zijn er nog behoorlijk wat buurten waar men wel de handen op elkaar heeft 
gekregen om er weer een leuke happening van te maken. En fijn dat er ook weer 
mensen zijn die hierin het voortouw wilden nemen. Hulde! 
 
Mocht u iets te melden hebben of een anekdote willen delen met uw dorpsgenoten, 
laat het ons weten. De dorpskrant is er voor en wij zijn altijd blij met leuke en  
interessante kopij. 
 
Voor nu veel leesplezier toegewenst en een mooie maand mei. 
 
Anke  
___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 25 mei 
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 15 mei. 
 
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 
 
Ons is deze maand geen nieuws ter ore gekomen. 
 
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 
 
 
Hongersnood 
 
Het is een doordeweekse woensdagavond. Ik moet vergaderen. Wederhelft "moet" zijn 
voetbalvaardigheden naar een nog hoger niveau trainen. Aangezien mijn vergadering 
op tijd begint, word ik verantwoordelijk gemaakt voor het aantal slaapuren van junior 1 
en 2. 
 
Zoals wederhelft tot mijn ongenoegen al voorspeld had, ben ik later thuis dan  
voorgenomen. Een half uur na de bedtijd van 2 welteverstaan. Ik dirigeer 1 en 2 dan 
ook direct naar boven. Verrassend genoeg springt 1 zonder morren op van de bank om 
naar zijn kamer te vertrekken. 2 Niet. Hij heeft honger en zet zijn beste jammerstem op 
om mij te overtuigen van de noodzaak tot het nuttigen van voedsel. De jammerstem 
schiet mij in het verkeerde keelgat. "Ben je betoeterd?" foeter ik. "Je hebt de hele 
avond de tijd gehad om iets te pakken en dan moet dat nu nog? Niks daarvan, naar 
boven!" Al mopperend en jammerend vertrekt hij na de laatste aanmaning uiteindelijk 
naar zijn kamer. 
 
Als ik later bij hem kom om hem in te stoppen 
moppert hij nog steeds. Al mijn pogingen om de 
vrede te herstellen lopen op niets uit. "Ja, ik vind 
het ook jammer dat het zo moet", hoor ik mijn 
woorden uit zijn mond komen, "maar daar kies 
je zelf voor." Ik houd me in en verlaat de kamer 
zonder kus. 
 
De volgende ochtend peil ik de stemming van 
het zonnestraaltje. "Hmpf", heropent mijn  
donderwolkje het strijdtoneel. "Als je maar niet 
denkt dat ik sorry zeg, ik heb niks verkeerd  
gedaan", gaat hij op dezelfde toon door. Ik 
zucht. Eén ding weet ik zeker. Met zijn  
geheugen is niets mis. 
 
Bianca 
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 ADOPTEER EEN MONUMENT 
 
Op maandag 11 april heeft groep 8 van  
De Weiert het monument officieel overgedragen 
aan groep 7. 
 
Daarbij zijn gedichten voorgedragen: 
Gevlucht in 1942 doorThom Bijkerk en 
Gevlucht in 2016 door Laurie de Vries. 
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Voorgedragen door Jonah Katteler: 
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ACTIVITEITENGROEP 55+ ODOORN ZET JUBILARISSEN IN HET ZONNETJE 
 
Donderdag 24 maart vierde de ,,Activiteitengroep 55+ Odoorn” haar 30 jarig  
bestaan en kon vier van haar leden feliciteren met hun 30 jarig lidmaatschap.  
Mevrouw Blaak–Middeljans en mevrouw Vonk-Stadman kregen een bloemstukje 
aangeboden. Het echtpaar Plaat-Smit kon helaas niet komen maar zij kregen hun 
verrassing thuis bezorgd. 
 
De middag werd opgeluisterd door “The Old Times Skifflers” uit Emmen met zang en 
muziek. De Odoorner middenstand zorgde voor mooie prijzen voor de verloting. 
De vicevoorzitter kon 7 nieuwe leden welkom heten. 
Ook was er nog een felicitatie binnen gekomen van de heer F. Alberts namens  
Burgemeester en Wethouders Borger-Odoorn.  
Al met al was het een heel gezellige middag. 
 
Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom op 21 april 2016 om 14.00 in  
‘De Boshof’, dan zal Harmke Jansen anekdotes vertellen uit haar leven. 
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PAASVUUR 
 
Zoals op bijgaande foto ’s te zien was het paasvuur ook dit jaar weer een groot  
spektakel. 
 
Na een beetje rokerige start werd het uiteindelijk een enorm vreugdevuur, zelfs een 
geweldige hoosbui maakte aan het vuur geen einde. Ook de volgende morgen 
brandde de hoop die was overgebleven nog lekker na. De regenbui zorgde voor een 
grote gezelligheid in het betrekkelijk kleine partytentje, er kunnen inderdaad veel 
makke schapen in een hok. Alleen de echte liefhebbers bleven bij het vuur, deze 
oermensen weten hoe belangrijk het is dat het vuur blijft branden. 
 
Complimenten voor de organisatoren, zeker ook voor de uitstekende catering tegen 
een vrijwillige bijdrage. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat dit zelfs  
kostendekkend is geweest, maar Egbert wil niet dat ik dat verder vertel. 
 
Theo Zondag 
 
 
 
 



8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De oplettende kijker ziet hier de schrijver dezes ‘kortstondig’ onopvallend, gelijk  
Hitchcock opgaan in het publiek, ditmaal verscholen achter een eh … bekertje “hulde!” 
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KUNSTLAB ODOORN - GRAFFITI WORKSHOP GROOT SUCCES 
  
De jongeren van Studio Job Odoorn (waar jongeren, die voor kortere of langere tijd 
een extra steun in de rug nodig hebben, hun talenten ontdekken) verzorgden met  
behulp van vrijwilligers van de ABN AMRO foundation een succesvol Kunstlab. Alle 
groepen van OBS de Weiert vermaakten zich de afgelopen week kostelijk. 
 
Per groep wandelden de basisschoolkinderen naar de Studio aan de Valtherweg in 
Odoorn. Daar verkleedden ze zich tot ware artiesten om zich daarna uit te leven met 
de graffiti spuitbus op levensgrote doeken van wel 6 meter lang. Bij alle acht de  
groepen mondde dat uit tot een waar creatief feest. Nadat de doeken bont versierd 
waren, werkten ze individueel aan een label. De doeken worden door de jongeren en 
vrijwilligers, verbonden aan de Studio en Pand 11, verwerkt tot kussens. Voor elke 
leerling is er een sierkussen met eigen label. 
 

Leerlingen van OBS De Weiert in Odoorn werken geconcentreerd aan de levensgro-
te doeken die later verwerkt worden tot sierkussens. Voor elke kind een kussen, een 
deel van het grote kunstwerk.  
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 Deze kussens zijn ware kunstwerken en tot vrijdag 22 april te bewonderen in de winkel 
Pand 11, verbonden aan Studio Job Odoorn en ook te vinden aan de Valtherweg 11. 
Vanaf vrijdag a.s. hebben de jonge kunstenaars het eerste recht van aankoop. De  
opbrengst van de kussens wordt besteed aan een specifiek lasapparaat, zodat de  
jongeren zich verder kunnen specialiseren in dit vakgebied. 

 
Naaisters bij de 
kussens van de 
leerlingen. 

_____________________________________________________________________ 
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kinderopvang Perlei  
 
Opa en Oma dag 
 
De kinderen van kinderdagverblijf Perlei in Odoorn zijn de laatste 
weken bezig geweest met het thema “Ik en mijn familie”. In dit  
thema staat familie centraal.  

De kinderen hebben ontdekt welke 
mensen bij hun familie horen, en wat 
je zoal met je familie doet. Zo hebben 
de kinderen bijvoorbeeld kennis  
gemaakt met gezelschapsspelen, 
kwam Puk bij ze logeren, beelden ze 
familieleden uit en maakten ze een 
collage met familiefoto’s.  
We hebben gepraat over, papa,  
mama, broertje/zusje, tantes, ooms, 
neefjes/nichtjes en natuurlijk over 
opa’s en oma’s! Het leek ons een leuk 
idee om de opa’s en oma’s uit te  
nodigen voor een leuke opa en oma 
ochtend op het kinderdagverblijf! 
 
Woensdag 13 april was het zover. Er waren 11 opa’s en oma’s (waarvan ook  
een pake en een beppe) die een kijkje kwamen nemen op het kinderdagverblijf.  
Ze werden verwelkomd in de BSO-ruimte met een kopje koffie of thee en een plakje 
cake. Na een welkomstwoordje en rondleiding die verzorgd werd door Suzan  
Enninga van kinderopvang Perlei, zijn we naar het kinderdagverblijf gelopen waar ze 

verwelkomd werden door hun kleinkinderen.  
Zo veel enthousiaste en verrukte gezichtjes 
toen de opa’s en oma’s de groep  
binnenkwamen! Prachtig om te zien. 
Er waren een aantal activiteiten die de opa’s 
en oma’s konden ondernemen met hun 
kleinkinderen. Onder andere: voorlezen, 
een fotolijstje knutselen, schminken, een 
buitenparcourtje, een mooie kleurplaat  
kleuren, en als laatste samen zingen en 
dansen op muziek.  
We hebben de ochtend afgesloten met een 
gezamenlijke lunch met lekkere broodjes en 
knakworstjes. 

Met een volle buik en een plezierige ochtend achter de rug werden alle opa’s en 
oma’s uitgezwaaid door de kinderen en de leidsters. We vonden het een ontzettend 
leuke ochtend, en zullen dit zeker vaker gaan organiseren. 
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‘HET HUYSGILDE’ 
 
Wim Harmers van ‘Het Huysgilde’ zet koffie en 
steekt van wal: in 1980 is hij samen met Klazien in 
Odoorn komen wonen en bij schildersbedrijf Eling 
in Valthermond begonnen. Dat bedrijf was  
overgenomen door Sanders, waar Wim op dat  
moment 9 jaar had gewerkt. 
Opleidingen: Wim volgde de 3-jarige opleiding 
schilderen op de LTS, vervolgens de 2-jarige oplei-
ding aspirant gezel en daarna de 2-jarige opleiding tot gezel. Laatstgenoemde  
opleiding is beslist van meerwaarde voor je vakkennis. Daarna volgde hij de  
ondernemersopleiding gedurende 3 jaar. 
Omdat hij echt álles over z’n vak wil(de) weten en om zo breed mogelijk inzetbaar te 
zijn, volgde hij ook nog de cursus ‘oude technieken’, met als specialisatie  mahonie en 
eiken  Met die kennis en vaardigheden kun je werken aan restauratieprojecten. Van de 
nieuwe technieken is hij uiteraard ook volledig op de hoogte. Een collega van hem 
werkt aan monumenten en Wim werkt soms met hem mee. Zo stond hij bijvoorbeeld 
eens in de kerk van Hoogezand-Sappemeer voor het altaar, grinnikt ie. Daar kwam bij 
het schoonmaken van een muur en het verwijderen van oud schilderwerk een oude 
muurschildering te voorschijn. Om dat secuur te kunnen herstellen, is vakkennis nodig. 
De kerk vond dit zo’n mooie ontdekking dat hen de opdracht werd gegund om de  
complete muur te restaureren.   

 
In 1983 rondde hij de ondernemersopleiding af en 
met deze papieren op zak is hij op 1 mei van dat 
jaar voor zichzelf begonnen als schilders- en  
glasbedrijf W. Harmers, zowel op de particuliere als 
zakelijke markt gericht. Economisch gezien was 
het destijds best een moeilijke start.  
Hier, aan de Valtherweg, was Unk Eerenstein met 
zijn schildersbedrijf gevestigd. Unk was aan ’t  
afbouwen en Wim aan ’t opbouwen, daarom kon  
hij van Unk spullen overnemen.  
 

Wim begon een winkeltje aan huis, wijst hij richting de schuur 
achter de woning.  
Geleidelijk aan kwamen 4 personeelsleden in dienst van het 
schildersbedrijf. Toen de schuur te klein bleek te worden, 
startte hij een winkel in het dorp (waar nu Sapha’s kappers zit) 
met de naam “Profiel, verf en behang”.  
Daarvoor zat er een kledingwinkeltje in en was de  
kapperszaak aan de andere kant. In verband met de verkoop 
van de kapperszaak was Wim genoodzaakt het pand te  
verlaten en kwam er een einde aan de winkelverkoop.  
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In 1990 heeft hij een schildersopleiding opgezet, in samenwerking met Centrum  
Vakopleiding Emmen. Deze schildersopleiding werd opgezet voor werkloze jongeren 
en/of volwassenen, die graag het schildersvak wilden leren. In Emmerschans – een 
mooie centrale locatie – werd in een leeg pand een werkplaats ingericht.   
Tussendoor werd hij gevraagd als examinator voor de Stichting Vakopleiding Schilders, 
in het examencentrum te Meppel. Om dat te mogen en kunnen doen, moet je uiteraard 
wel over gedegen kennis beschikken. Als CRKBO-geregistreerd docent is hij  
bovendien in te huren voor het geven van opleidingen. Zo verzorgde hij eind jaren ’90 
voor een bedrijf in Waalwijk, gedurende drie jaar de opleiding in houtsanering bij  
schildersbedrijven, aannemers en woninginstellingen. 
Bij behangen, glas zetten en schilderen is ondergrondherkenning en materiaalkennis 
heel belangrijk voor een goed eindresultaat.  
 
Voorlichting naar de klant toe en het leveren van maatwerk is belangrijk, benadrukt hij. 
Eerst wordt een ondergrondinspectie gedaan. Na inspectie kun je een prognose en 
een meerjarenplan opstellen samen met de klant. Meedenken met de opdrachtgever 
en kijken wat daadwerkelijk moet gebeuren en  
het is belangrijk om de prijs-/kwaliteitsverhouding duidelijk te krijgen. Hij wordt dikwijls 
benaderd door oude klanten en merkt het positieve effect van mond-op-mond reclame. 
 
De nu 60-jarige Harmers zit ruim 40 jaar in het vak en blikt nog even terug: hij  
begon na school bij Sanders in Emmen met woningbouw, onderhoud, behangen,  
winkelverkoop. Zelfs in de autospuiterij heeft hij ervaring opgedaan. Hij heeft daar  
9 á 10 jaar gewerkt. Daarna is hij als leermeester begonnen bij de Schilderswacht met 
de begeleiding van jongeren.  
 
In 2000 had  
hij nog 2  
medewerkers in 
dienst en besloot 
door de verandering 
in de wet t.a.v. het  
ontslagrecht alleen 
verder te gaan.  
Echter in 2001 
kwam het verzoek 
tot opleiding geven 
aan jongeren in  
Assen, zowel  
jongens als  
meisjes, voor de 
periode in de  
wintermaanden.  
Dit werd voor Wim 
opnieuw een  
uitdaging.  
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In 2008 heeft het bedrijf een naamsverandering ondergaan. De naamsverandering 
is ontstaan om de klant een volledig pakket aan te kunnen bieden in de zin van:  
is er vraag naar timmerwerk, stukadoorwerk, installatiewerk, etc., dan is  
“Het Huysgilde”  het loket dat in staat is dit te bieden.  
Achter “Het Huysgilde” staat een aantal ambachtelijke bedrijven. Het positieve is 
dat de klant contact heeft met 1 persoon en dat van daaruit alle werkzaamheden 
kunnen worden geregeld. Daarnaast maakt Wim sinds kort deel uit van de 
‘Vereniging Ambachtsgilde Hondsrug’ in Borger-Odoorn.  
 
Samen met H. Robben heeft hij de ‘Stichting De Fabriek leren en werken’ opgezet 
in de fabriek aan de Valtherweg 11. Wim constateerde dat in Assen tijdens het 
geven van opleidingen een groot aantal jongeren tussen wal en schip viel, omdat 
er maar plaats was voor 60 mensen; de anderen (ongeveer 140) misten een  
opleidingskans.  
Dat zat Wim niet lekker en startte zo een eigen scholingsprogramma in de fabriek 
die leeg stond; Agrifirm was kort daarvoor gestopt. Na drie jaar gingen de  
opgeleide jongeren het bedrijfsleven in, echter er kwam geen nieuwe aanwas.  
 
Harmers verklaart zijn  
affiniteit als volgt: hij  
heeft zelf z’n plek op de 
arbeidsmarkt moeten  
veroveren en die kans  
krijgen jongeren  
tegenwoordig veel  
moeilijker.  
Daarnaast zijn opleidingen 
en kennisoverdracht  
de rode draad in zijn  
loopbaan/leven.  
 
Hij wil de liefde voor het 
vak graag overbrengen 
maar beschouwt zichzelf 
wel als een van de laatste 
der Mohikanen die het vak ambachtelijk uitoefenen.  
Betreffende de toekomst als ambachtsman verwacht hij dat de vraag wel wat  
kleiner wordt (omdat er meer kunststof kozijnen en goten komen) maar het zal  
zeker altijd blijven. Dit voor bijvoorbeeld gebouwen in de monumentensfeer die 
behouden moeten blijven voor volgende generaties.  
Daarmee is er dan toch – lijkt me – een noodzaak tot het blijven opleiden van  
ambachtslieden via het gilde? Dat beaamt hij. 
 
Conny van der Bent 
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Peuterspeelzaal Pinokkio 
De Goorns 28 

7873 AM Odoorn 
Tel: 0591-512428 

Uitnodiging open dag! 
 

Zaterdag 11 juni 2016 
10.00 – 12.00 uur 

 
Hallo allemaal, 

 
Op zoek naar een peuterspeelzaal bij u in de buurt? Of altijd al eens 

willen weten hoe een morgen/middag op de peuterspeelzaal verloopt? 
Kom dan op zaterdag 11 juni a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur naar  

peuterspeelzaal Pinokkio in Odoorn. 
 

Iedereen is van harte welkom! Opa’s, oma’s, ooms, tantes, verzorgers, 
maar ook aanstaande ouders of ouders waarvan het kind binnenkort de 
leeftijd van 2 jaar en 3 maanden bereikt, want dat is de leeftijd dat een 

kind deel kan nemen aan de peuterspeelzaal. 
 

Kom gezellig langs om kennis te maken met de peuterspeelzaal, de 
leidsters en het werk van de peuterspeelzaal! 

 
We zien u graag de 11e, u bent van harte welkom! 

 
Met vriendelijke groeten, 

namens de leidsters, vrijwilligers en de oudercommissie van peuters-
peelzaal Pinokkio 

 
Activiteiten tijdens de open dag: 

 
Springkussen 
Grabbelton 
Verloting 
Schminken 
Ranja voor de kinderen 
Lekkere cake 
Koffie en thee 
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MINIMUSICAL “OTIE EN KLEINKIND” 
 
Bijna is het zover en dan stappen Otie en haar kleinkind van hun sokkel op het plein 
en komen ze naar de Boshof om hun verhaal te vertellen. 
 
De musicalgroep Odoorn gaat het ware verhaal van Otie en haar familie  
vertellen. Een verhaal over geboorte, dood, liefde en geluk en dat allemaal  
samengebracht in een bijzondere musical. 
Op het toneel gaat U de belevenissen zien van Otie en andere bewoners uit Odoorn 
uit die tijd. Het geheel zal worden voorzien van commentaar en liedjes van het koor, 
live begeleid op accordeon. Een belevenis met een gulle lach, maar ook zeker een 
traan.  
 
De première zal zijn op donderdag, 5 mei, waarna nog drie voorstellingen zullen  
volgen op 6, 7 en 8 mei 2016. Inmiddels zijn twee voorstellingen reeds uitverkocht.  
 
Voor de donder- en vrijdagvoorstellingen zijn nog kaarten. Dus wil je deze  
bijzondere gebeurtenis niet missen, ga dan snel naar Saphas kappers voor de  
laatste kaarten. 
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HEJ 'T AL HEURD DAT …........ 

- jongelu van Scout Hunze Hikers drok in de 
weer west bint met een joekel van een wieg? 
Hij stiet nou in de tuun van heur Scouting-
leider, die körsleen een dochtertie kreeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Oes Dorp geregeld donaties kreg? Paartie lezers doneert 
elk jaor opnei. 

Miestal via een bank-overschrieving, maor smangs    
wordt der ok wal contant geld ofleverd bij een van de   
redactieleden.  

De redactie is daor altied weer deur verrast en ok slim 
wies met en wil langs dizze weg alle gulle gevers van   
harte bedanken! 

 

 

 

 

 

- de speultuun van ‘t Oosterveld 
begun april anhemmeld wur 
deur olders en kinder? Dizze lig 
der nou weer nuver bij! 
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- der tiedens het barre onweer van 12 op 13 april een blikseminslag west hef bij 
tuuncentrum Koudenburg? In het weiland bleek een groot gat slagen te weden,  
binnen sprungen de stoppen oet de meterkast en ok was der apparatuur kepot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- een van de redactieleden foeternd under de 
douche stun op 14 april? 

Der kwam nauwelijks een drup tot de sproeier 
oet. De hoofdwaterleiding an de Goorns was 
sprungen! Urenlang zaten verscheiden hoes-
holdings zunder water en mussen de bewoners 
zuch redden met water oet flessen. 
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De Boeren-Burgers en Buitenfair “In ’t Gras” te Valthe zal dit jaar 
voor de 20e keer plaatsvinden en wel op zondag 22 mei  

(zondag na Pinksteren) 
van 10. 00 tot 17.00 uur. 

 
De fair zal net als voorgaande jaren worden gehouden aan de rand van het mooie 

en landelijk gelegen Valthe, tussen de oude boerderijen 
in het oudste en mooiste gedeelte van Valthe. 

 
Op deze bijzondere manifestatie kunt u snuffelen langs ongeveer 120 kramen 
met o.a. veel antiek, curiosa, keramiek, sieraden, kunst, glaswerk, tuincreaties, 

decoraties voor huis en tuin, beelden, handgeweven kleding, 
Engels cake en thee, Thais aardewerk, Oosterse cadeauartikelen, beeldhouw–  

en schrijnwerk, viltproducten, droogbloemstukken, schilderijen, 
kleiartikelen, glas in lood, bloemen, planten etc. etc. 

 
Ook kunt u snuiven aan bloemen en planten of bloeiende bomen. 

Lekker smullen van versgebakken Drentse kniepertjes, honingheerlijkheden, 
aardbeien met slagroom of genieten van een lekkere paling 

en allerlei hapjes en drankjes. 
Tevens kunt u genieten van de kleurrijke fantasievolle wereld van de 

verschillende kunstschilders. Verder tonen vele anderen hun kunst en kunsten, 
vele demonstraties etc. etc. 

 
Tijdens deze Boeren-Bugers en Buitenfair 

kunt u kijken en luisteren naar muzikale optredens van o.a. 
Eikens & Warta en de Akoestini’s. 

Contactclowns Daantje en Coosje en hobbyfotografe Sunshine Shot. 
Er worden 3 modeshows gegeven door 2 dames van “Vod tot Vlot” 

De kinderen kunnen gratis grabbelen 
in de grabbelton. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen in de pagodetent onder  

begeleiding zelf een schilderij maken! 
 

Kom zondag 22 mei tussen 10.00 en 17.00 naar Valthe 
en breng eens een bezoek aan deze fair, het is beslist de moeite waard !!! 

Entree € 2,50 en voor de kinderen tot en met 12 jaar is het gratis. 
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HERDENKING ODOORN 
 
In Odoorn wordt op 4 mei een stille tocht gehouden ter herdenking van de  
slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. De stoet vertrekt om 19.30 uur vanaf  
de aula aan de Schaapstreek in Odoorn.  
 
Route 
Achterlangs naar de begraafplaats waar bij de graven van Johannes  
Schoenmaker en Albertus Zefat bloemen gelegd kunnen worden. Daarna de  
Borgerderweg oversteken, vervolgens via de Andries Diepenbrugweg naar het 
monument op De Boshof. 
 
Bij het monument zal de heer K. Drijfholt de aanwezigen informeren over het  
verdere verloop van het programma. Om acht uur wordt Taptoe ten gehore  
gebracht, daarna wordt er 2 minuten stilte in acht genomen. 
 
Na de herdenkingsplechtigheid bij het monument wordt er namens het  
gemeentebestuur door raadsleden mevrouw J. Hofsteenge en de heer  
K. Brandsema gezamenlijk een krans gelegd. Vervolgens leggen bestuursleden 
van de Vereniging voor Dorpsbelangen Odoorn bloemen. Hierna kunnen alle  
andere aanwezigen bloemen leggen. 
 
Om 20.15 uur is er een korte bijeenkomst in de Nederlands Hervormde 
kerk, waar mevrouw Van der Bunt een herdenkingswoord zal uitspreken. 
De bijeenkomst wordt afgesloten met het zingen van het Wilhelmus. 
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MUZIEKVERENIGING ODO  
 
Agenda Mei   
 
28 mei 
Blaasfestival voor de jeugd in Emmen  
De jeugd van Odo speelt in de Grote Kerk onder leiding van Ingrid van der Klei. 
Aanvang:  
Nog niet bekend, nadere informatie volgt op onze website  muziekverenigingodo.nl  
 
28 mei 
“Dubbel en Dwarzz met Odo” in Borger  
Concert samen met Theaterkoor Dwarzz, met een gevarieerd programma van pop 
en filmmuziek. Een leuk avondje uit!.  
Plaats: Ontmoetingsgebouw ’t Anker in Borger  
Entree: € 5,- incl. 1 consumptie  
Aanvang: 20.00 uur 
 
___________________________________________________________________ 
 
INFORMATIEAVOND VROUWEN VAN NU 
 
Veel belangstelling voor informatieavond Vrouwen van Nu Odoorn. 
 
We hadden de zaal mooi ingericht. Er was 
koffie, taart, en er waren veel leden om  
informatie te geven over allerlei onderwerpen, 
reizen, handwerken, wandelen, koren etc. 
Kortom; we hadden ons goed voorbereid. 
Blij verrast waren we dan ook dat er veel 
mensen kwamen kijken en vragen stellen. 
Ook jongere mensen hadden we duidelijk 
nieuwsgierig gemaakt. 
 
We hebben die avond al een aantal nieuwe 
leden kunnen inschrijven. Ook leden die  
enthousiast zullen meedenken om onze club 
steeds te vernieuwen en levendig te houden. 
Voor ons was de avond meer dan geslaagd. 
 
Vrouwen van Nu Odoorn 
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DRENTSE WANDEL 4-DAAGSE AAN DE TORENWEG ODOORN 
BENT U ER KLAAR VOOR? 
 
De Drentse Wandel 4-Daagse wordt dit jaar voor de 28e keer gehouden.  
De start is op donderdag 5 mei aan de Torenweg in Odoorn. Er kan gekozen worden 
voor afstanden van 10, 20, 30 en 40 km. Per dag kan er ook tussen de verschillende 
afstanden gewisseld worden. Zelfs onderweg kan een route worden afgebroken voor 
een kortere afstand doordat de routes in lussen zijn uitgezet. Onderweg is voldoende 
gelegenheid om op een terrasje uit te rusten. Een, twee of drie dagen meedoen, kan 
ook. Voor iedereen die alle 4 dagen meeloopt ligt er op zondag 8 mei een medaille 
klaar. 
 
Op woensdagavond 4 mei start de traditionele Kennedymars, een flinke wandeling 
van 80 km. Om 22:00 uur vertrekken deze goed getrainde wandelaars. Komt u ze 
uitzwaaien? 
 
Voor de jeugd van de basisschool is er een eigen 4-daagse. Het thema is 
“Smokkelavontuur”. Een avontuurlijke wandelingen met spelletjes onderweg.  
Een speciaal team zorgt voor de begeleiding. Bij terugkomst kunnen de kinderen 
zich nog vermaken op het terrein in hun eigen 4-daagse tent en op het springkussen. 
De afstanden voor de jeugd zijn 5 of 10 km. Na 4 dagen wandelen is er ook voor hen 
een mooie medaille.  
Lijkt 4 dagen wandelen te veel? Probeer dan eerst één, twee of drie dagen mee te 
doen. 
 
Loopt u niet mee, ook dan is het de moeite waard om langs te komen ! Iedere dag 
vanaf 13.30 uur is er live muziek in de 4-daagse tent, voor iedereen. Wie er komen? 
De Stormvogels, De Loo- en- Drostensingers, Variant en Heerlijk Leed.  
Schuif gezellig aan voor koffie met een appelpunt, een biertje, limonade, patat of een 
ijsje. Het is er ! 
 
Inschrijven kan iedere dag in de 4-daagse tent.  
Voor meer informatie kijk op www.dw4d.nl . 
 
Contactpersoon: Roelie Klasens (info@dw4d.nl), tel 0591-512345 
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VROUWEN VAN NU, AFDELING ODOORN 
Bijeenkomst van 11 april 2016 
 
Op deze laatste avond voor de zomerstop kwamen wij weer bijeen in de Boshof, 
waar we 2 nieuwe leden en enkele dames als gast mochten begroeten. Zij waren op 
de informatie avond geweest en wij hopen dat ze ons programma en de vereniging 
zo waarderen dat ze ook lid willen worden. Dat was zeker bij drie dames het geval. 
Zij hebben zich aan het eind van de avond aangemeld als lid. 
Ook als gast verwelkomden we Marga Kool, die na het huishoudelijk deel de avond 
verder zal vullen met het voordragen van teksten uit haar boek en van haar  
gedichten. 
Ondanks de zomerstop gaan er toch verschillende activiteiten gewoon door, zoals 
het bioscoop bezoek, een fietstocht rond Dwingeloo en met de tuinclub een bezoek 
aan de fam. de Winter in Uithuizen. 
Ook op provinciaal niveau wordt het een en ander georganiseerd en dat is, net als 
onze eigen activiteiten, te zien op de website van Vrouwen van Nu. 
 
Na dit huishoudelijk deel is het woord aan mevrouw Marga Kool. Zij is bekend als 
schrijfster, dichteres en (nu gepensioneerd) politica. Als niet Drentse, geboren in 
Beekbergen maar opgegroeid in Linde, draagt zij de Drentse taal een warm hart toe. 
Zij publiceert veel in het Drents en kreeg daarvoor onlangs de erepenning van Huus 
van de Taol. 
Deze avond begon zij met een gedicht over kerstavond bij haar thuis. Het was een 
terugblik in de tijd en dat terugblikken doet ze ook in de andere gedichten en  
verhalen, zoals in “Nuttige handwerken” waarin ze de bijeenkomst van breiende 
vrouwen en rokende mannen heel herkenbaar en met veel humor tot leven laat  
komen. 
Ook hilarisch was haar beschrijving van de kennismaking thuis met het Indische 
eten, nasi uit blik, en op de vertrouwde manier stevig opgebakken zoals met de  
aardappels gedaan werd. Dat later de nasi in een restaurant heel anders was deed 
niets af aan de smaak van de nasi uit blik van Koen Visser. 
Ook de geschiedenis van het badritueel, van de tobbe tot en met de douche, en  
de ontwikkeling van de huisvrouwen werd op een leuke en herkenbare wijze in  
gedichten, of voordrachten zoals zij ze ook noemt, aan ons doorgegeven. 
Op het eind las zij nog een stuk voor uit haar boek “een kleine wereld”.  
Dit stuk ging over “steekje los” mensen waarvan Jopie er een was. Hij werd in hun 
gezin opgenomen en bleef er 2 jaar, tot hij thuis nodig was. Het was een ontroerend 
stuk en er werd geboeid naar geluisterd. 
Veel te snel voor ons gevoel was het tijd om afscheid te nemen.  
De voorzitter bedankte Marga Kool waarna ze ons een wel thuis en een heel goede 
zomer toewenste. 
 
Op maandag 12 september komen wij weer bij elkaar en dan zal de avond in het 
teken staan van Oriëntaalse dans. 



27 

 

UDIK-VOLLEYBALTOERNOOI KLIJNDIJK 

 

De activiteitencommissie van de Stichting Udik te Klijndijk heeft het voornemen om 

op 18 juni 2016 een volleybaltoernooi te organiseren. Dit toernooi is bedoeld voor 

teams die zijn samengesteld door “Dorpshuizen”, dorpsverenigingen en andere  

groepen die zich bezighouden met dorpsactiviteiten. Dit alles op recreatie niveau. 

Het mogen natuurlijk meerdere teams per dorp zijn. 

Locatie: Sportveld Udik Wanstraat 7 Klijndijk. 

Aanvangstijd: 14.00 uur. Aanwezig: 13.30 uur. 

 

Enkele reglementen: 

De teams moeten bestaan uit minimaal 2 dames (altijd 2 dames in het veld). Er mag 

ingedraaid worden als de teams groter dan 6 mensen zijn. 

Smashen mag alleen door de dames. 

Opslag is onderhands. 

Geen voetspel. 

Nethoogte is 2.30m (dames hoogte). 

Uiteindelijk zal het er aan het einde van de dag om gaan wie kampioen wordt van de 

Dorpshuizen, om zodoende de andere net-niet kampioenen de gelegenheid te geven 

zich te revancheren. Daarom zouden we dan ook, zo mogelijk, er graag een jaarlijks 

terugkerend evenement van willen maken. 

 

Wij willen graag zoveel mogelijk teams, om er een gezellige en sportieve dag van te 

maken. 

 

De inschrijving is € 10,00 per deelnemend team. 

De slotdatum voor de inschrijving is 20 mei. 

 

Ook zullen er diverse prijzen beschikbaar worden gesteld. 

 

Inlichtingen/opgave bij: 

Johan Dol; tel: 06 29226015 jdol566@gmail.com 

 

Leo Haandrikman: tel: 0591513100 

activiteitenudik@ziggo.nl 

Jan v/d Mark janvandermark@hetnet.nl 

Of via Udik@live.nl 

 

Met vriendelijke groet 

Johan Dol 

Stichting Udik 
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VOOR MOEDERDAG 
 
Mama’s mogen hier even NIET kijken! 
 
Wil jij voor jouw moeder een lekker ontbijtje ‘voor op 
bed’ maken, dan hebben we hier een simpel en toch 
lekker recept. 
 
Op je boodschappenbriefje (of misschien hebben 
jullie dit al in huis): 
- 6 rode en 1 oranje (of gele) kerstomaat 
- een stuk of 10 groene druifjes. Als je bord groot is, 
kun je een langere steel maken óf je snoept er zelf 
een paar 
- een schijfje komkommer of een stukje bleekselderij 
- een gekookt eitje (vraag aan je vader of die het wil 
koken, of als je het zelf al mag, doe voorzichtig!) 
- een beschuitje (of twee) 
- beetje boter/halvarine 
- je moeders favoriete kaas 
 
Vorm een bloem met verse kerstomaatjes, een steel van witte druifjes en een bijna 
helemaal doormidden gesneden plakje komkommer voor de blaadjes onderaan 
(bleekselderij kan ook). 
Een beschuitje met een beetje boter besmeren en haar favoriete kaas erop, een  
gekookt eitje ernaast (en misschien een lekker kopje koffie of thee) en klaar ben je. 
 
Veel plezier met het maken en het verrassen van je moeder. 
___________________________________________________________________ 
 
GROTE SPIRAAL 

 

Hier volgt de uiteindelijke oplossing van de puzzel in het maartnummer: 

  

ACHTERANNECHIEN Achteraantje is beter te begrijpen.   

Dat was een hard stuk hout, dat tegen de haardplaat werd geplaatst.  

Dit hout brandde niet zo snel op. Het turfvuur werd er tegenop gezet.     

 

KWARTIESKERELTIEN 

Dat was een man die bij een openbare verkoping het bod ging opdrijven. 

Voor elke gulden die hij opdreef, kreeg hij een kwartje. 

Hij riskeerde daarbij natuurlijk de hoogste bieder te worden. 

  

De puzzel voor het mei nummer ‘staat in de steigers’.                                

          De Maker 
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LEZEN EN VOORLEZEN (100) 
 
n.a.v. John Boyne, De jongen op de berg, Amsterdam 2015 
 
HONDERD 
Het 100e jeugdboek in deze rubriek is het laatste boek van de Ierse schrijver 
journalist J.B. uit Dublin. Dat komt goed uit want hij schreef een bijzonder boek dat 
speelt in de periode 1936 tot 1946. Het is niet alleen een boek voor kinderen vanaf 
een jaar of 9 maar ook een boek voor volwassenen. Het bijzondere van het  
verhaal-van-toen is dat het tegelijk iets laat zien van ervaringen die je in de  
tijd-van-nu (onder andere omstandigheden) eveneens kunt meemaken (zie onderste 
paragraaf). 
 
VERHAALLIJN 
De hoofdpersoon heet Pierrot Fischer een jongen die in 1936  
zeven jaar oud is. Hij woont in Parijs. Hij heeft een Duitse vader en 
een Franse moeder die hij verliest door een ongeluk en door ziekte. 
Na een tijd in een weeshuis te zijn geweest wil zijn tante Beatrix 
Fischer hem wel opvangen in het landhuis in Oostenrijk waar ze 
woont en werkt. Het blijkt het huis “Berghof” te zijn vlak bij Salzburg 
waar Adolf Hitler, de centrale figuur van de politieke beweging in 
Duitsland die Nationaal Socialisme heet, vaak verblijft.  
Pierrot wordt Pieter genoemd. 
Hij hoort in de loop van de jaren wat Hitler wil met Duitsland en  
Europa. Pieter ziet Hitler een beetje als zijn 2e vader en wordt lid van de (Duitse) 
Jeugdbeweging. Hij merkt wel via zijn tante en een schoolmeisje, op wie hij een 
beetje verliefd wordt, dat de Nazi’s autoritair, gewelddadig en racistisch zijn. Verder 
verraadt hij o.a. tante Beatrix als dat hem beter uitkomt, kortom hij raakt verstrikt in 
tegenstrijdige gevoelens en gedachten. 
Als Hitler tenslotte verliest en verdwijnt blijft hij eerst geïsoleerd in het landhuis achter 
maar wordt hij door Amerikanen opgepakt en later vrijgelaten Hij zwerft door Europa 
(hij komt o.a. in Amsterdam) maar vertrekt tenslotte naar Parijs. Daar ontdekt hij dat 
zijn vroegere Joodse dove vriend nog leeft. Aan hem gaat hij alles vertellen… 
 
BETEKENIS 
Je leest dit boek over Pierrot soms met tranen in je ogen zó leef je mee met de 
hoofdpersoon. Zo gaat dat. Je onthoudt minstens twee dingen: 
1. je kunt, als je groter en ouder wordt, slachtoffer worden van een manier van  
denken die weinig positief is. Er is dan niemand die je nadrukkelijk op bezwaren  
en/of andere mogelijkheden wijst. Opletten dus bij wat je hoort of leest! 
2. Het is goud waard als je een vriend(in) hebt met wie je alles kunt bespreken, zeker 
de dingen waar je onzeker over bent. 
 
NB. Op 4/5 mei 2016 kan dit boek heel goed in de klas een rol spelen 
Misschien bij een spreekbeurt?! 
 
          Berend Boekman 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS MEI 2016  
  
Gastlenen: nu ook lenen bij alle bibliotheken in  
Nederland. Bibliotheekleden kunnen vanaf januari 
2016 ook lenen in andere (openbare) bibliotheken in 
Nederland. Dit is bijvoorbeeld handig voor wie in een andere plaats werkt, winkelt of 
studeert. Voor bibliotheekleden in Drenthe betekent dit dat ze nu ook gemakkelijk 
buiten Drenthe kunnen lenen. Met de Drentse bibliotheekpas kon al bij alle  
bibliotheken binnen de provincie worden geleend.  
Leden uit andere provincies kunnen nu ook in Drenthe lenen. Dit is bijvoorbeeld  
aantrekkelijk voor vakantiegangers. Op de website van de Bibliotheek is meer  
informatie te vinden over de mogelijkheden en voorwaarden. 
 
Dreumesuurtje 
Maandag 9 mei 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. 
 
Expositie 
In de maanden mei en juni exposeren Eric Hoevers en Coby Hoevers-Leijenhorst uit 
Emmen in de Bibliotheek Odoorn. 
Eric tekende als kind al graag en ging met zijn grootvader ( die schilderde in olieverf) 
mee, op zoek naar onderwerpen in de natuur. Zo kreeg hij de liefde voor het tekenen, 
met name pentekenen, als het ware “met de paplepel ingegoten”. Sinds ze in Emmen 
zijn gaan wonen, zijn beiden lid geworden van de AKE. Eric is zich toen ook gaan 
toeleggen op andere grafische technieken, zoals etsen en het maken van  
linoleumsneden. Hij is nog steeds bezig met het uitproberen van verschillende  
technieken en die op eigen wijze toe te passen en noemt zich graag autodidact. 
Coby is altijd al gefascineerd geweest door de aquarelleertechniek en is al in de jaren 
tachtig lessen gaan volgen aan het Creatief Centrum te Amersfoort. Om haar  
tekenvaardigheid verder te ontwikkelen volgde ze daar ook lessen in modeltekenen 
en model schilderen. Ze probeert zoveel mogelijk helderheid, licht en transparantie in 
haar aquarellen te brengen en ze probeert daarbij de schoonheid van de dingen om 
haar heen te treffen. Beiden werken bij voorkeur naar eigen schetsen en tekeningen; 
eventueel aangevuld met eigengemaakte foto’s. 
Eric exposeert lino’s en etsen en Coby aquarellen. 
De expositie is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de Bibliotheek. 
 
Bijzondere sluitingsdagen 
De bibliotheek is de volgende dagen gesloten: 
* woensdag 4 mei na 17.00 uur (Dodenherdenking) 
* vrijdag 6 mei 
* maandag 16 mei (2de Pinksterdag) 
 
Bibliotheek Odoorn, Langhieten 5  
www.bibliotheekodoorn.nl  
www.facebook.com/bibliotheekodoorn  
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 
 

   De kom van Odoorn, 1929 
   Met dank aan Roelof Hoving 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


