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29e jaargang no. 4 

December 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  
 
Zaterdag 
24 december 22.00 uur Kerstnachtdienst, geleid door Helene Westerik 
     organist Wim Boer, mmv ADVENDO               
Vrijdag  
30 december 19.30 uur herdenking overledenen, Helene Westerik,  
     organist Wim Boer 
 
2017 
zondag 8 januari 10 .00 uur  Ds. M. Rappold (nieuwjaarsdienst) 
 
 
DORPSAGENDA 
 
Woensdag 28 december 19.30 uur Volkszang in de Boshof 
31-12-2016/1-1-2017 00.00 uur Gelukkig nieuwjaar wensen onder onze 
      kerktoren, deuren zijn geopend 
Maandag 9 januari 2017 19.45 uur Vrouwen van Nu, Boshof. Lezing UMCG 
      Ambulancezorg en Nieuwjaarsbijeenkomst 
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VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt al weer de laatste Oes Dörp van dit jaar. Het nummer dat traditiegetrouw 
niet in het laatste weekend van de maand verschijnt, maar vlak voor de kerst. En dat 
is altijd even hard aanpoten voor de redactie en de bezorgers. 
We hebben het Sint-gebeuren al weer ruimschoots achter ons liggen, maar in dit 
nummer nog wel even aandacht voor de goedheiligman die ook dit jaar weer  
hoogstpersoonlijk zijn cadeautjes langs kwam brengen op 5 december. Een traditie 
in Odoorn die door jong en oud wordt geapprecieerd en waar gelukkig geen zwart/wit 
discussies over zijn. 
In dit nummer ook aandacht voor de kerstmarkt die al weer 25 jaar op de tweede 
dinsdag van december wordt gehouden en waar u bij Oes Dörp het inmiddels  
traditioneel geworden spel: 'Ken uw dorp' kon spelen. Aan de winnaars is afgelopen 
week een mooie prijs uitgereikt. Veel dank verder aan de gulle gevers die de oude 
klomp vulden met donaties. Een heel ruimhartige donatie kwam van de dame die 
maanden voor een poes heeft gezorgd. De poes is mede dankzij Oes Dörp  
herenigd met haar baasje. Zie elders in dit blad. 
En dan nu op naar de Kerst en Oud en Nieuw, ook bol van een groot scala aan  
tradities waarbij we elkaar tevens alle goeds toewensen. 
Vanuit de redactie wensen wij u voor de laatste dagen van dit jaar dan ook veel  
gezelligheid met elkaar, en voor de 365 dagen die dan volgen veel geluk en weinig 
zorgen. 
 
Anke 
___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 25 januari 2017 
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 januari 2017 
 
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 december, Lieke, dochter van Karin en Martijn Harms. 
 
 
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 
 
Momentjes 
 
Er zijn van die momenten in een mensenleven dat het lekker meezit. 
De kinderen zijn de allerbeste vrienden, ze doen vrijwillig hun huiswerk, halen de  
hoogste cijfers en maken zonder mopperen hun kamer brandschoon. Het zijn de  
momenten waarop het tekort aan banksaldo is aangezuiverd, moederlief spontaan  
een pannetje stamppot schenkt, de kat niet verhaart en de winkel waar je die ene  
fantastische broek wilt kopen nog net een laatste exemplaar heeft precies in jouw maat. 
 
Het zijn de momenten dat na een ongekend hevige regenbui de zon begint te schijnen 
net als de hond er even uit moet. Die momenten dat de haan na een urenlange  
kukelserenade eindelijk ophoudt met kraaien en er onverwachts maar liefst 4 eieren in 
het kippenhok liggen. De stoplichten die allemaal op groen springen net als je aan komt 
rijden. Die vervelende vergadering die onverhoopt niet door gaat. Een onverwachte  
Britse detective op tv net op die avond dat je helemaal alleen thuis bent. 
Alle gezinsleden die enthousiast en met smaak hun bord leeg eten. 
Je hoofd dat precies in het kuiltje valt wanneer je hoofd ’s avonds vermoeid het kussen 
raakt. 
 
Dat zijn die momenten in het leven waarop er even geen reden is om te mekkeren.  
Die geluksmomenten bestaan echt. 
 
Tenminste… dat hoor ik wel eens. 
 
Bianca 
 



4 

 

 INTOCHT SINTERKLAAS 
 
Op 19 november maakte Sinterklaas zijn 
entree in Odoorn, vergezeld door de  
Pietenband.  
Hij reed het dorp in op de paardenwagen. 
 
Het was flink werken voor de Sint en de  
Pieten want er waren veel kindertjes in de 
Boshof. Het was best wel spannend en heel   
gezellig. 
 
De muziekpieten hebben geweldig gespeeld 
tijdens hun wandeling door het dorp en die 
vrolijke klanken waren in een groot deel van 
het dorp te horen.  
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NIEUWJAARSCONCERT DOOR MUZIEKVERENIGING 
ODO 
 
Om het nieuwe jaar muzikaal in te luiden geeft ODO op  
8 januari 2017 een concert. Het programma bestaat uit frisse, 
gezellige en herkenbare stukken en zal uitgevoerd worden 
door de harmonie met ondersteuning van de jeugdorkesten 
Promodo en de Odoki’s. 
 
De harmonie heeft intussen de naam opgebouwd een mooi 
stuk muziek te leveren en staat onder leiding van dirigent 
Wout Eshuis. De jeugd, onder de vleugels van  
Ingrid van der Klei, staat garant voor veel speelplezier.  
 
Dit alles zal plaatsvinden in de fraaie kerk van 
Odoorn, hetgeen het sfeervolle plaatje compleet 
maakt. 
 
Plaats: Hervormde Kerk in Odoorn 
Tijd: 8 januari 2017 om 14.30 uur.  
De kerk is open vanaf 14.00 uur. 
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BESTE ORINGERS 
 
 
Sinterklaos is weer vertrökken en de Kerst en het 
neie jaor koomt in zicht. 
 
Dat brengt oes aal körter bij de leste dag;  
oldjaorsdag. 
Dizze dag zal net as elk jaor deur een hechte 
groep Oringers gebroekt worden om het olde jaar oet te luden met harde knallen en 
veural veul gezelligheid! 
 
De gemiente Börger-Odoorn hef oes ok dit jaor weer gruun licht geven, en daor  
waren wij bliede mit. Niks stiet oes meer in de weg, dus de veurbereidings veur dit 
spektakel kunt weer begunnen. 
 
Liekt het oe batsig um zölf ok iens een bussie te knallen, dan bi’j op oldjaorsdag bij 
de Dennenweg 6 an het goeie adres. 
 
Wij verheugt oons nou al op de doffe knallen van oldejaorsdag. 
En wij hoopt dat een flink koppel Oringers oes dit jaor weer zult begroeten um het 
jaor samen met oes knallend goed of te sluten. 
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PAKJESAVOND 
 
Op pakjesavond ging Sint met de Pieten door het dorp om alle cadeautjes bij de  
kinderen thuis te brengen. Van de kou hebben ze zich niets aangetrokken. 
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GEEN SIVO FESTIVAL IN 2017 
 
Het Wereld Dans en Muziek Festival SIVO krijgt  
in 2017 geen vervolg.  
Daarmee komt er een (voorlopig) einde aan een 
tweeëndertig jarige traditie. 
 
De afgelopen weken heeft het bestuur van het  
SIVO-festival regelmatig gesprekken gevoerd met een initiatiefgroep die plannen had 
voor een voortzetting van het festival. Hoewel die initiatiefgroep veel werk heeft verzet, 
waarvoor het SIVO-bestuur haar waardering uitspreekt, worden de nieuwe plannen 
onvoldoende financieel en organisatorisch onderbouwd, zo vindt het bestuur. 
Daarnaast hebben zich helaas te weinig capabele nieuwe bestuurders gemeld.  
Het grootste deel van de initiatiefgroep heeft bovendien zelf aangegeven, zich om  
uiteenlopende redenen toch weer te moeten terugtrekken.  
 
Omdat aan verschillende belangrijke voorwaarden voor een gezond festival niet kan 
worden voldaan, kan het SIVO-bestuur niet anders besluiten dan een punt achter de 
organisatie te zetten.  
De Stichting SIVO gaat voorlopig slapend verder en zal vooralsnog geen folkloristische 
activiteiten meer ontplooien. Wel staat het bestuur van de slapende stichting altijd 
open voor nieuwe initiatieven de komende tijd. Deze situatie geeft het bestuur de 
ruimte alle lopende verplichtingen netjes af te handelen en na te denken over hoe, na 
een mogelijk definitief stoppen van de stichting, materialen en het omvangrijke archief 
een goede bestemming kunnen krijgen. 
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OPTREDEN ODO 
 
Zaterdag 24 december: onze jaarlijkse traditie  
Kerstconcert met Gemengd Koor Exloo   
Locatie: Manege Exloo 
Aanvang: 19.00 uur 
 
Zondag 8 januari 2017  
Nieuwjaarsconcert Harmonie, Promodo en Odoki’s   
Locatie: Hervormde Kerk Odoorn 
Tijd: van 14.30-16.00 uur. De kerk is open vanaf 14.00 uur. 
 
- - - - - - - - - - - - 
 
OPROEP ODO 
 
Muziekvereniging ODO is op zoek naar 
foto’s van vroeger, vanaf 1960. Wie 
heeft er nog foto’s van de beginjaren 
van ODO? Dit is bestemd voor een  
fotocollage in het Klankholt en op de 
website.  
 
Bij voorbaat 
hartelijk dank 
voor uw  
medewerking. 
 
——————————————————————————————————————- 

 
25E KERSTMARKT ODOORN 
 
We kunnen met een goed gevoel terug kijken op deze  
sfeervolle markt met 50 kramen Een mooie zeer muzikale markt. 
GOEDE MUZIEK. Met dank aan de NH. Kerk, Dorpsbelangen, 
Ondernemersvereniging. En laatstgenoemde extra dank voor de 
sponsoring van de mooie gekleurde ballonnen.  
Maakte het extra  feestelijk. en dank aan alle leerlingen van de 
Weiert voor de aparte versieringen in de kerstbomen.  
De meeste dank gaat uit naar alle vrijwilligers  die elk jaar weer 

zorgen voor een goed verzorgd geheel.  
Kleine smet op deze markt De koorleden hebben voor een dichte kerkdeur gestaan in 
de kou. Nogmaals excuses. 
 
De kerstmarktcie. wenst u allen prettige feestdagen En een gezond  2017. 
 
Janny  Eefting 
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KERSTOVERDENKING 
 
Voor wie het leven probleemloos verloopt en één groot feest is; blader gerust verder. 
Degenen die zich daar niet in herkennen, zijn wellicht geïnteresseerd in enkele   
gedachten van de Kerstman. 
 
Stram hijst de Kerstman zich in zijn vers gewassen pak en rekt zich flink uit, alwéér 
een jaar voorbij. Uit de grote kast haalt hij de wensenlijsten tevoorschijn, wrijft er wat 
stof af en gaat er eens goed voor zitten. Na uren lezen aan het grote bureau  
constateert hij dat er weer flink wat verschillen zijn in de vragen, wensen en soms 
ronduit brutaliteiten. Wie denkt dat het allemaal gezelligheid plus koek en ei is op de 
verlanglijsten van de volwassenen, komt toch echt bedrogen uit. 
 
Gelukkig staan de meeste mensen zoals elk jaar op de ‘vrolijke’ lijst met kleine  
bescheiden wensen, daar gaat hij met plezier langs. Anderen staan op de 
‘uitzonderlijke’ lijst met onmogelijke wensen of belachelijk hoge eisen; hij voelt zich 
niet geroepen daar gehoor aan te geven. Een enkeling staat op de ‘uit-de-tijd’-lijst 
omdat diegene helaas is overleden en hij herinnert zich een paar bijzondere  
personen. Over hen niets dan goeds, zo hoort dat.  
En dan is er nog de ‘twijfel’-lijst – in potlood geschreven in geval van beterschap – 
omdat diegenen al tijden of sommigen zelfs jaren geleden, verstrikt zijn geraakt in 
besluiteloosheid; voor hem zijn ze degenen die een oppepper kunnen gebruiken of 
een zetje nodig hebben. Zij verdienen echt beter. 
 
Wie toch zijn die personen op de ‘twijfel’-lijst? De Kerstman gaat ze in gedachten 
langs.  
- Mensen die in een baan blijven steken waar ze niet gelukkig zijn. Vaak onder het 
mom van “ja maar, ik kan niets anders en niet zonder inkomen”, slepen zij zich  
dagelijks naar het werk. Onderneem actie, begin een studie, zoek die nieuwe baan 
en collega’s; je zult meer arbeids- en levensvreugde ervaren en wellicht ook een 
beter toekomstperspectief. Of ga op reis; de wereld is in het echt zoveel mooier dan 
op tv. Je komt vol inspiratie terug en weet daarna beter hoe je het leven en werk wel 
wilt organiseren. 
- Zij die keihard werken en bulken van álles wat je je maar bedenken kunt en niet de 
volledige tevredenheid vinden, omdat er nog nét iets van dit of dat ontbreekt. Leer 
weer van het leven en elkaar te genieten en niet alleen van dure spullen. Wie weet 
ontdek je verrassend nieuwe aspecten in vrienden of in elkaar die het bezit van al 
die goederen of geld in een ander perspectief zetten. Maak tijd voor elkaar en maak  
eindelijk die fantastische vakantie vol belevenissen. 
- Mensen die krampachtig vasthouden aan een niet-werkende relatie waarin ze al 
jaren langs elkaar heen leven. Omdat ze niet zichzelf kunnen zijn of onzeker over 
verandering, huiverig voor wat familie, buren of collega’s daar van zullen denken. 
Hoe jullie kinderen – die straks onontkoombaar ook volwassenen worden – dat  
zullen vinden, hoofdbrekens hebben over de financiële consequenties etc.  
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Dat kan toch niet waar zijn flitst het de Kerstman door het hoofd; de essentie van het 
leven is … dat je lééft! Leven is tenslotte bewegen en veranderen. Gelukkig wist de 
oermens dit al, anders zaten we nu nog met z’n allen in het stenen tijdperk.  
 
Bevinden jullie je in deze situatie, stap dan zonder rancune naar elkaar toe en uit die 
niet-werkende relatie. Eng? Even wel. Maar nog veel enger is het idee dat je op je 
80e gekweld terug moet kijken. Denk aan een fikse verbouwing: je moet even door 
de puinhoop heen om er naderhand beter uit te komen.  
Verspil geen energie aan een vechtscheiding, maak geen verwijten. Je bent beiden 
(on)schuldig. In die zelfde tijd kun je beter werken aan het opbouwen van een  
nieuwe toekomst. Wie weet kom je beiden tot de conclusie, dat je beter af bent in 
een nieuw te vinden vrijheid en blijk je betere vrienden dan echtgenoten te zijn.  
Leer eerst jezelf weer kennen; wie ben je nu, waar hou je wel en niet van, maar 
vooral: hou van jezelf. En voor de buitenstaanders: oordeel en veroordeel niet.  
Je weet nooit wat zich in andermans leven afspeelt. 
 
Lijkt het alsof de Kerstman hier jouw verhaal heeft neergepend, volg dan zijn goede 
raad op en zet die stap. Je leeft maar een keer en de tijd die voorbij is, komt nooit 
meer terug dus begin met die verandering.  
Denk je bij jezelf “makkelijker gezegd dan gedaan”, realiseer je dan dat als eenmaal 
de eerste schrede is gezet, de gebeurtenissen elkaar in een sneltreinvaart zullen 
opvolgen. Je kent vast wel mensen die de knoop al hebben doorgehakt qua baan, 
avontuur of relatie. Ga praten en luisteren; een beter advies dan van een 
‘ervaringsdeskundige’ kun je niet krijgen. 
 
Mocht je vast zitten in een niet-werkende relatie en niet weten hoe je dit moet  
aankaarten; vraag dan degene die je wilt bereiken om dit stuk te lezen.  
Dit overbrugt wellicht de – soms gigantische – afstand, ook al is hij of zij nog zo 
dichtbij.  
Tot slot: wie gelukkig is, blijf het. Wie het wil worden, ga er voor. 
 
Conny van der Bent 
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AANLOOPKAT VIERT DE KERST THUIS 
 
In het boekje van oktober plaatsten wij een 
stukje over een aanloopkat aan de Wolfsklauw. 
Met blijdschap kunnen wij u melden dat deze 
kat de kerst thuis zal vieren. Via de dierenarts 
in Klijndijk en het asiel in Stadskanaal is de kat 
weer bij zijn baasje in Emmen. Daar bleek hij 
al sinds april zoek te zijn. De eigenaar was 
emotioneel en zeer blij de kat weer terug te 
hebben. Iedereen, maar vooral mevrouw De 
Boer, bedankt voor de genomen moeite om er 
voor te zorgen dat de kat weer in zijn eigen 
mandje kan slapen. 
 
Jose van der Helm  
___________________________________________________________________ 
 
 
SOMOV-SCHUUR 
 
De SOMOV-schuur is er voor verenigingen en stichtingen in Odoorn die hier hun 
materialen kunnen opslaan. 
Per 1 januari a.s. komt er ruimte vrij. 
Degene die hierin geïnteresseerd is, kan telefonisch contact opnemen met 
K. Tijben telefoon 0591-513475 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

 

AAN DE TROTSE OUDERS 

                      

  Ouders, denken jullie eraan een mooie foto van jullie  

                    prachtspruit te sturen naar de redactie? In het januari 

                    nummer worden namelijk de babyfoto’s geplaatst van  

                    alle baby’s die zijn geboren tussen 1 januari 2016 en 

                    1 januari 2017. 

             

  Denk eraan, je wilt al dat moois  toch 
  niet voor jezelf houden? 
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BILJARTEN IN HUIZE ODOORN 
 
Huize Odoorn heeft een prachtig 
nieuw biljart staan alleen wordt hier 
momenteel veel te weinig gebruik 
van gemaakt! 
Wij zijn daarom op zoek naar  
enthousiaste biljarters die 1x per 
week gezellig een potje met ons 
willen biljarten onder het genot van 
een hapje en een drankje.  
 
Voor meer info of opgeven kunt u  
contact opnemen: 0591-762962  
info@huizeodoorn.nl 
 
We zien jullie graag! 
 
—————————————————————————————————————-- 
 
HEJ ’T AL HEURD? 
 
Hej ’t al heurd dat er Oringers bint die gewoon in andermans auto zitten gaot? 
De eigenaor schrök vanzölf allemachtig! Ja echt, zukke lu bint der dus bij oes in ‘t 
dörp. Niet te geleuven!

__________________________________________________________________ 
 
OPBRENGST COLLECTE NATIONAAL MS FONDS 
 
De landelijke collecteweek van het Nationaal MS Fonds in november was ook dit jaar 
een groot succes! In de gemeente Borger-Odoorn is een mooi bedrag van € 562,77 
opgehaald.  
 
Rianne van Dijk 
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VROUWEN VAN NU AFD. ODOORN, BIJEENKOMST VAN 14 NOVEMBER 2016 
 
Op onze ledenavond hadden wij het voorrecht de musicalactrice, cabaretière en  
theatermaakster Inez Timmer te kunnen ontvangen met haar voorstelling: Lili Mar-
leen: Eeuwfeest van een schuldig lied. 
Bij de start van haar optreden horen we een klein meisje het lied Lili Marleen zingen. 
Het is het dochtertje van Göring. Vervolgens vertelt Inez hoe het lied zou zijn  
ontstaan in de jaren ’30. Het was de dichter Hanz Leib die het schreef, waarschijnlijk 
geïnspireerd door Lily Freud, maar daar is geen bewijs voor. 
De zangeres Lala Andersen gaat het lied zingen, Inez laat ons horen dat het  
aanvankelijk op een heel andere wijs gezongen werd. Lala heeft niet veel succes als 
zangeres, maar dit verandert als ze liedjes in het Noord Duitse dialect gaat zingen. 
Zij is qua uiterlijk ook het type waar de Duitse Nazi’s op gesteld zijn: lang en blond. 
Om dat te benadrukken treedt ze ook op in Noorse klederdracht. Dan komt de  
componist Norbert Schulze langs die andere muziek voor het lied heeft. Ook dan 
heeft ze nog niet veel succes. In die tijd werd vanuit Belgrado via de korte golfradio 
een verzoekplaten programma verzorgd voor de Duitse soldaten, verspreid over heel 
Europa en Noord Afrika. Daar begon de  
populariteit van het lied. Het werd het symbool 
van de hoop op het weerzien van geliefden. 
In de woestijn, waar de legers op slechts 80 meter 
van elkaar verwijderd waren, konden de  
geallieerden de Duitse muziek ook horen en bij Lili 
Marleen riepen ze dat de muziek harder moest. 
Zo werd het ook buiten Duitsland bekend. 
Lala heeft in die tijd contact met een Joodse man 
in Zwitserland en ze wordt door de Nazi’s uitge-
kotst. Ze krijgt paniekaanvallen en doet zelfs een 
poging tot zelfdoding. In Engeland zendt de BBC 
het lied Lili Marleen uit met aangepaste tekst: Hit-
ler wordt daarin genoemd als beul die kinderen 
wees maakt. 
Na de oorlog treedt Lala op voor de Amerikanen 
en ontmoet ze ook Marlene Dietrich die het lied 
eveneens gezongen heeft. Er komt een cartoon in 
een Amerikaanse krant met Lili Marleen als  
berekenend meisje. Later wordt van dit  
stripfiguurtje een pop gemaakt en na wat  
veranderingen is ze uiteindelijk de Barbie zoals wij die kennen. 
Deze geschiedenis vertelt Inez, doorspekt met anekdotes en met door haarzelf  
vertolkte liederen. Het was een boeiende voorstelling met ook nog een heel goede 
zangeres. 
De volgende ledenavond, op maandag 19 december, staat in het teken van de kerst. 
We hebben dan de avond in Engelse stijl met muziek en een verhaal van Charles 
Dickens, verteld door Thea Rijsewijk. Ook de Engelse lekkernijen zullen niet  
ontbreken dankzij de Boshof en ons lid Jill Williams. 
 
Notulist Betty Smit 
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DOORLOPENDE EXPOSITIE IN KERK VAN ODOORN 
 
De Stichting Oringer Kerk en Cultuur (SOKC) heeft het plan opgevat om in de kerk 
van Odoorn een doorlopende expositie te houden, die dient als muurversiering en 
sfeermaker. 
Zij heeft een aantal (amateur) kunstenaars, woonachtig in Odoorn, uitgenodigd om 
werk hiervoor ter beschikking te stellen. Daar is respons op gekomen en sinds 18 
november sieren zo'n 16-tal werken de muren van de kerk. De expositie is te zien als 
er activiteiten zijn in de kerk, zoals de door de SOKC georganiseerde culturele 
evenementen en tijdens de kerkdiensten. 
 
De expositie zal ongeveer een half jaar te bezichtigen zijn. 
 
Mocht u ook geïnteresseerd zijn om te exposeren (wij kennen niet alle kunstenaars in 
ons dorp) laat het ons weten.  
Na de zomervakantie 2017 is het de bedoeling dat de werken gewisseld worden.  
Opgeven kan via avdhonert@hotmail.com of hklein@sokc.nl. 
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EEN RONDJE LANGS DE VELDEN 
 
In oktober kondigden wij aan om maandelijks een artikel te plaatsen over de  
Oringer (sport)verenigingen. Door organisatorische omstandigheden hebben we 
daar in november helaas geen start mee kunnen maken. Een valse noot zullen we 
maar zeggen. En wat is een betere manier om dit ongedaan te maken door te  
starten met ODO? Onlangs ben ik voor een gesprek aan tafel geschoven bij Jan 
Grootjans, de huidige voorzitter van ODO. Hij wist mij een hoop over de vereniging 
te vertellen; bekende zaken, maar ook dingen die ik absoluut nog niet wist. En dat 
is het leuke van dit soort gesprekken! Je leert mensen of organisaties op een  
andere manier veel beter kennen.  
 
ODO, wat staat voor Oefenen Doet Overwinnen, is opgericht in 1960 en bestaat 
momenteel alweer 56 jaar. De vereniging telt 2 ereleden die er al vanaf het eerste 
uur bij zijn; Wil Eefting en Roelof Elting. Momenteel heeft ODO ongeveer 85 leden 
die vanuit de wijde omgeving de gang naar ons dorp hebben weten te vinden. 
Hierbij gaat het niet alleen om de omliggende dorpen. Er zijn zelfs leden  
woonachtig in Coevorden en Zuidlaren. Ook komt er elke week nog een auto vol 
met studenten uit Groningen weer naar Odoorn.. Het huidige aantal is echter een 
wel stukje minder dan zo’n 10 jaar geleden toen er zeker 130 leden werden geteld. 
De achteruitgang heeft vooral te maken met het faillissement van muziekschool in 
Emmen. Daarnaast was ook het dichtdraaien van de subsidiekraan een  
belangrijke aderlating. Na de sluiting van de muziekschool in Emmen was het  
lessen een tijdje onoverzichtelijk. Daarom besloot de vereniging in 2015 om zelf 
een muziekschool op te richten. ODO beschikt hierbij over 3 docenten om de  
leden te helpen oefenen. Daarnaast ondersteund de vereniging op OBS “De  
Weiert” vanaf groep 6 ook de muzieklessen.  
   
Maar hoewel ODO heeft moeten inkrimpen op het aantal leden, is het financieel 
een gezonde vereniging die zichzelf goed in stand kan houden. Een goed beleid 
binnen de vereniging is hiervoor uiteraard een vereiste. De vereniging kent een  
7-koppig bestuur dat verder met diverse commissies werkt die hun eigen  
vakgebieden hebben. Deze commissies houden zich onder andere bezig met  
promotie, lessen, de Pietenbende en onderhoud van het eigen onderkomen etc.  
   
Bij ODO kun je al op vrij jonge leeftijd terecht. Vanaf groep 4 van de basisschool 
kunnen kinderen al lid worden. Ze worden dan door middel van AMV (Algemene 
Muzikale Vorming) ingeleid in de basisbeginselen van het bespelen van een  
muziekinstrument. De beginnende muzikanten starten altijd met een blokfluit, maar 
na een tijdje kunnen de kinderen kiezen met welk instrument ze verder willen. De 
vereniging kan uiteraard geen lessen aanbieden voor alle bestaande instrumenten. 
In principe kan men bij ODO terecht voor, hout- en koper blaasinstrumenten en 
voor slagwerk.  
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Als de AMV is afgerond stromen de kinderen door naar het startersorkest de  
Odoki’s en vervolgens gaan ze over naar het opleidingsorkest Promodo. Dit is over 
het algemeen voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar, hoewel er ook volwassenen in 
kunnen spelen die net zijn begonnen met het bespelen van een instrument. Bij 
Odoki’s en Promodo leren de leden hoe het is om samen met anderen in een  
orkest te spelen. Dit orkest geeft af en toe zowel alleen als met het harmonieorkest 
van ODO optredens.  
   
Het uiteindelijke doel van de jeugdige leden is een doorstroom naar het harmonie 
orkest. De huidige harmonie bestaat uit ongeveer 50 leden en staat onder leiding 
van Wout Eshuis. Het orkest verzorgt jaarlijks meerdere concerten. Naast de  
harmonie heeft ODO ook nog het Oringer Kapel. Dit wandelend orkest komen we in 
het dorp vaak tegen bij diverse evenementen. Tijdens de afgelopen Kerstmarkt  
waren zij ook weer te bewonderen.  
   
Bij ODO is zoals uit bovenstaande valt op te maken plaats voor iedereen. Natuurlijk 
is het altijd fijn om je spel te verbeteren, maar ODO is in de eerste plaats een  
vereniging waar gezelligheid voorop staat. En volgens Jan hoef je niet eens  
muzikaal te zijn om een instrument te leren bespelen. Hij had vroeger persoonlijk 
niets met muziek, maar omdat zijn kinderen bij ODO zaten is hij op den duur zelf 
ook met het virus besmet geraakt. Je bent blijkbaar nooit te oud om te leren.  
Hoewel hij het zelf als “gewoon” ervaart, vind ik het persoonlijk altijd erg knap als 
iemand een instrument kan bespelen. Ik heb Jan meerdere malen gezien terwijl hij 
“The last post” tijdens de 4 mei herdenking speelde. Op het gebied van timing klopt 
het altijd precies. Het lijkt misschien makkelijk, maar het vergt ieder jaar toch de 
nodige voorbereiding. Het getuigt in ieder geval van betrokkenheid bij het dorp.  
   
Mocht u geïnteresseerd zijn in ODO, dan kunt u op de website 
www.muziekverenigingodo.nl meer informatie vinden. Het eerstvolgende concert 
staat gepland op 8 januari; het nieuwjaarsconcert in de kerk.  
   
Harald Fluks  
 

http://www.muziekverenigingodo.nl/
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TRADITIE 
 
Een groot voordeel van tradities is dat ze regelmatig terugkomen. Dat maakt het 
voor mij gemakkelijk om over zo’n traditie te schrijven, ik grijp gewoon terug op 
een oude tekst, die pas ik alleen hier en daar een beetje aan. 
Ik citeer dus eigenlijk gewoon mijzelf: 
 
“Naast het carbidschieten, het oliebollen eten, het slepen, het vat leegmaken etc. 
kent de jaarwisseling in Odoorn nog een traditie. 
Precies om 12 uur ’s nachts luidt de kerkklok uitbundig. 
 
Het geluid van beierende kerkklokken is een mooie aanvulling op de  
oorverdovende knallen die gepaard gaan met het afschieten van vuurwerk. 
In het verleden werden de klokken in beweging gebracht en gehouden door  
stoere mannen. Of daar ook vrouwen bij betrokken waren is mij helaas niet  
bekend. Men hing aan de touwen en degene die te weinig gewicht in de schaal 
kon leggen ging vrolijk mee omhoog, de toren in. 
Maar ook hier heeft de vooruitgang toegeslagen, sinds enkele jaren heeft de  
techniek ook dit menselijk handelen vervangen.  
Aangestuurd door een atoomklok in Frankfurt wordt geheel automatisch de klok 
op precies het goede moment in werking gesteld. 
Vervolgens luiden de klokken helemaal op eigen kracht, net zolang tot iemand ze 
weer stil zet. 
De stoere mannen (en vrouwen?) uit het verleden kregen natuurlijk geweldige 
dorst van hun inspanningen en daarom was het ook volstrekt logisch om die dorst 
door middel van een borrel te lessen. 
Op dat moment kon men elkaar natuurlijk ook meteen het beste wensen voor het 
nieuwe jaar, de borrel werd daarvoor ook weer geheven. 
Nu de eerste reden voor een borrel niet meer bestaat wordt de tweede reden 
steeds belangrijker. 
De laatste jaren verscheen er een min of meer harde kern van lieden die elkaar 
een gelukkig nieuwjaar wensten en die, omdat ze er toch waren, ook maar een 
borrel dronken. 
De borrels werden trouwens door de aanwezigen meegebracht, evenals kleine 
glaasjes”. 
 
Ook nu de SOKC het dagelijks beheer heeft overgenomen willen we deze traditie 
voortzetten, we zullen om 00.00 uur de deur onder de toren geopend hebben. 
Daarom een oproep van deze kant. 
In minder dan een maand is het weer zover en dan is een grote opkomst onder 
de toren van Oring een goed begin van het jaar 2017. 
Komt allen !!!!! 
 
Theo Zondag 
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HOTEL DE STEE EN “HERTOGIN VAN BEDFORD” 
 
Wij gaan na 11 jaar Odoorn verlaten. Na geweldige en succesvolle jaren als  
eigenaren van Hotel de Stee en de Engelse theeschenkerij “hertogin van Bedford” 
hebben wij besloten ons goedlopende bedrijf achter ons te laten. Maar…..hou ons 
goed in de gaten, de “hertogin van Bedford” reist met ons mee en wanneer u gewend 
was aan ons overheerlijke huisgemaakte gebak en Engelse scones, dan kan het zijn 
dat we u binnenkort weer van dienst zijn. Wij houden u op de hoogte via de regionale 
kranten. 
Veel vaste gasten moeten wij helaas achter ons laten, maar iedereen die ons (en 
wederzijds) een warm hart hebben toegedragen de afgelopen jaren, kan op zondag 
8 januari 2017 tussen 11 en 16 uur nog even een praatje met ons komen maken. 
Voor diegene die contact willen houden hebben wij ook een nieuw  emailadres:  
dehertogin@gmail.com 
 
Wij zien u graag nog voor óf op 8 januari 2017 en anders willen wij u van harte  
bedanken voor alle geweldige en fijne jaren. 
 
André, Roelof en Charlot 
__________________________________________________________________ 
 
NEDERLANDS KAMPIOEN ICECARVING 
 
Op zaterdag 17 december vertegenwoordigen 
Martijn Harms en Thijs Coers ons dorp in Heerlen 
bij het Nederlands kampioenschap Icecarving. 
Dit koppel nam voor de 8e keer deel en eindigden 
dit keer helaas niet in de top 3.  
Het beeld heet ‘Balance on the finger’; het is een 
hand met op de wijsvinger een balancerende bol 
van cirkels.  
Iedere deelnemer is vrij om een ontwerp te maken 
en zij hebben dit ontwerp gekozen omdat er veel 
hoogte in zit. De bovenste cirkels zijn moeilijk te 
maken.  
Op de kleurenfoto op de website zal dit nog beter 
te zien zijn; het is echt knap gemaakt. 

___________________________________________________________________ 
 
CARBIDSCHIETEN IN ODOORN 
 
Op 31 december zijn er meerdere locaties in het dorp waar men het carbidschieten 
van dichtbij kan meemaken of misschien zelf een bus mag laten knallen.  
Ook kinderen zijn van harte uitgenodigd en neem gezellig je ouders mee.  
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HOE DE KERSTMAN LANGS POOLSHOOGTE VLOOG  
EN HET BIJNA FOUT GING 
 
Sneeuwvlokken dwarrelen als blingbling met duizenden tegelijk naar beneden en 
vormen samen een glinsterend tapijt op de brink. Wat een mooi begin van de  
kerstvakantie. Als de kinderen ’s morgens wakker worden, kijken ze blij naar buiten. 
Aan de ontbijttafel wordt door sommigen al druk geappt: “heb je de sneeuw gezien! 
Straks chillen op het schoolplein?”. Al snel worden er sneeuwballen gegooid,  
ingepeperd en daarna op het plein naast de pingpongtafel een enorme sneeuwpop 
gebouwd met alles er op en er aan. Een paar 8e-groepers zijn gelukkig lang genoeg 
om de sneeuwbal die het hoofd vormt, bovenop de dikke buik te zetten. Daarna is 
het wel bijna op het puntje van de tenen staan om de ijsmuts daar nog bovenop te 
krijgen, maar het lukt, al staat ie wel een beetje scheef. Bij gebrek aan kooltjes voor 
de ogen, neemt iemand chocoladetruffels mee van huis – in de hoop dat niemand ze 
er uit snoept – en er wordt een joekel van een wortel gevonden voor de neus. De 
mond wordt gemaakt van cashewnoten; die zijn trouwens lékker! Dan een sjaal om 
z’n nek, oude knopen op z’n buik, een bezem er bij en klaar is ie. Hij is best goed 
gelukt. 
Ze praten over het misschien wel krijgen van cadeautjes onder de kerstboom, “dat 
zou gaaf zijn …” en lopen ondertussen richting de achterste ingang om nieuwe 
sneeuwballen te maken. Daar ligt nog heel veel sneeuwballenmateriaal, maar dat is 
niet alles. Ze zien ook afdrukken van hoeven in de sneeuw en daar is iets raars mee. 
Het is net of er hier en daar een streep in plaats van een stap is gemaakt, dat is gek. 
Ze besluiten de boswachter die een paar straten verderop woont er bij te roepen. Hij 
bekijkt het spoor en zegt dat het rendierensporen zijn, maar het lijkt er op dat er een 
gewond is. Nee toch! Er zou toch niet iets met de Kerstman zijn gebeurd? En als dat 
zo is, hoe zit het dan met de kerstcadeautjes … En nu? De boswachter bedenkt zich 
geen moment en appt zijn oom. Die heeft een speciaal telefoonnummer van het 
kerstpakhuis in Noorwegen. Helaas is de oom offline en als hij hem belt, wordt er niet 
opgenomen. De boswachter belooft er later op terug te komen en wordt toegevoegd 
aan de groepsapp. Daar blijft het dan lang stil, da’s geen goed teken.  
 
Iedereen gaat naar huis met honger van het 
spelen, bouwen en gooien; de hoogste tijd 
voor een paar dikke plakken stoet. Ouders 
vragen hoe de ochtend was.  
Het was echt leuk vertellen ze, behalve … 
Nou ja, ze zouden eerst het bericht maar 
afwachten.  
Een uur later waren ze zo ongeveer  
allemaal weer terug, behalve de  
boswachter. Ze gooiden nog bergen 
sneeuwballen, sneeuw-voetbalden in de  
pannakooi en vroegen zich ondertussen af 
waarom er nog niets op de app stond.  
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De vragen die ze hadden verstuurd, waren ook nog niet beantwoord. Net toen  
de eerste kinderen weer naar huis wilden gaan, kwam er een bericht van de  
boswachter. “Ik heb nieuws, kom er zo aan”. Na een paar minuten liep hij met grote 
stappen het schoolplein op: “moet je horen!” begint hij. Het is eindelijk gelukt om 
eerst m’n oom en daarna het kerstpakhuis te pakken te krijgen – er zat daar meer 
ijzel in de lucht dan goed is voor een satellietverbinding  – en ik weet grotendeels wat 
er is gebeurd. 

De kerstman heeft in een fikse sneeuwbui 
met weinig zicht, een gekke manoeuvre  
gemaakt vanwege een onweersklap boven 
de Hondsrug.  
Nu was het rendier rechts achter meer aan 
het slaapwandelen dan dat hij oplettend mee 
rende. Door die enorme knal schrok hij  
vreselijk en verstapte zich heel gek toen ze 
net langs Poolshoogte vlogen – op weg naar 
de kust van ons land – en zo schaafde hij z’n 
achterpoot en kraste met z’n hoef over de 
reling van de uitkijktoren. Daarom hebben ze 
hier snel een tussenstop gemaakt om z’n 
poot te verzorgen en zijn toen doorgevlogen 
naar Scheveningen.  
 

Inmiddels schijnt het wel weer goed te gaan, al hebben ze daardoor wel vertraging 
opgelopen. Naderhand schijnt de Kerstman opgelucht adem te hebben gehaald; het 
had een haartje gescheeld of ze waren over de kop geslagen. Dan was het met hem 
en de rendieren beslist niet goed afgelopen en waren alle cadeaus hoog tussen de 
bomen gevlogen of op de grond kapot gevallen. Je moet er toch niet aan denken. 
“Komt hij nog wel naar Odoorn?” vragen de kinderen op het plein. Dat is wel te  
hopen zegt de boswachter, ik kan er alleen geen garantie op geven. Maar weten  
jullie wat, als jullie thuis aan je ouders vragen of ze het goed vinden, dan gaan we 
een keer met z’n allen op survival in de Boswachterij Odoorn en ook even naar 
Poolshoogte. Een meisje wil weten waarom.  
Omdat je daar leuke en interessante dingen kunt leren over het bos en de dieren die 
daar leven. Bijvoorbeeld hoe ze aan hun eten komen, hoe ze de weg vinden, waar 
ze slapen en welke dieren ’s nachts wakker zijn enz. En wie weet vinden we ook nog 
een rendierspoor. Dát klinkt sowieso leuk om naar te speuren.  
Maar of die kerstcadeaus uiteindelijk op tijd komen, dat is nog even afwachten … 
 
Nu schijnt het zo te zijn, dat als je bij Poolshoogte helemaal naar boven klimt en 
goed zoekt, je ergens nog de krassen van de hoef van dat ene onoplettende rendier 
kunt vinden. Zou jij ze kunnen vinden? 
 
Conny van der Bent 
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KERSTMARKT 2016 
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OVERGEWICHT AANPAKKEN IS NOG NOOIT ZO LEUK GEWEEST! 
 
Na een succesvolle start van Cool 2B Fit Borger-Odoorn, starten we begin 2017 een 
nieuwe groep. Een project met spierballen om overgewicht onder kinderen te lijf te 
gaan.  
Cool 2B Fit is voor kinderen van 8-13 jaar uit de hele gemeente Borger-Odoorn en 
vindt plaats in Exloo. Fysiotherapeuten, een diëtist, een psycholoog,  
beweegaanbieders, combicoaches, GGD, sociale teams en de gemeente  
Borger-Odoorn slaan de handen ineen om een programma op maat aan te kunnen 
bieden voor kinderen met overgewicht. Plezier staat voorop! 
 
Wat gaan we doen? 
We gaan gezamenlijk bewegen en maken kennis met veel verschillende sporten. 
Voor ieder kind wat wils. Daarnaast is er ook aandacht voor voeding en andere  
zaken die van invloed zijn op de leefstijl. Doordat kinderen dit samen doen neemt het 
plezier toe en ervaren ze dat ze er niet alleen voor staan. Ook de ouders hebben een 
actieve rol binnen Cool 2B Fit. In speciale ouderbijeenkomsten worden ze met elkaar 
in contact gebracht om onder andere de onderwerpen bewegen en voeding te  
bespreken. 
 
Uw kind aanmelden? Denkt u dat dit een kans is voor uw kind en/of gezin?  
Neem dan contact op met combicoach Niels Frietema, n.frietema@borger-odoorn.nl 
of 0591-535361. U kunt ook contact opnemen met de combi coach op de school van 
uw kind(eren). 



31 

 

KERSTIDEE: KERSTBOOMORNAMENTJES VAN ZOUTDEEG 
 
Een gemakkelijk te maken knutselidee voor kerstversiering!  
Dit knutselwerkje kan ook met kleine kinderen worden uitgevoerd. 
Let op: deze ornamentjes zijn niet geschikt om op te eten. 
 
Meng 2 delen bloem, 1 deel zout en 1 deel water en kneedt dit tot een glad deeg. 
Rol het uit tot een dikte van 6-8 mm. Teken kerstfiguurtjes op het deeg (engel, boom, 
ster) met een stomp potlood of breinaald. Steek de figuurtjes uit met een onscherp 
mes. Je kunt ook steekvormpjes gebruiken. Maak met een stompe (brei)naald een 
gat in de bovenkant. 
Leg de kerstfiguurtjes op een met bakpapier bekleed bakblik en bak ze gedurende 
een uur in een oven op 100 ºC tot ze lichtbruin zijn.  
Goed af laten koelen, Daarna kun je de figuurtjes gaan versieren door ze te  
beschilderen (acrylverf) en te beplakken. Goed droog laten worden en dan aflakken 
met blanke lak. Lintje door het gaatje en ophangen. 
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START NLDOET 2017 
 
Er staan al meer dan 3.000 klussen op de NLdoet website.  
Heeft u uw klus al aangemeld? 
 
NLdoet is dé kans om elke klus te klaren. U legt nieuwe contacten, er wordt extra 
werk verzet met nieuwe vrijwilligers en u zet uw organisatie in het zonnetje. Het 
Oranje Fonds zet de schijnwerpers op vrijwilligerswerk en ondersteunt u graag hier-
bij! 
 
Elke maatschappelijke organisatie kent het: klussen en activiteiten die belangrijk zijn 
maar waar de mankracht voor ontbreekt. Het opknappen van een gebouw, repareren 
van speelgoed, lenteklaar maken van een moestuin of een lunch organiseren voor 
eenzame buurtbewoners… Voor dat soort klussen organiseert het Oranje Fonds ook 
dit jaar weer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Doet u ook (weer) 
mee op 10 en 11 maart? 
 
Financiële bijdrage en gratis promotie 
Het Oranje Fonds heeft in totaal € 2 miljoen beschikbaar als bijdrage voor materia-
len, entreebewijzen en catering. U kunt tot 31 januari maximaal € 400,= per locatie 
aanvragen. Doe snel een aanvraag, want op=op. Op nldoet.nl leest u de voorwaar-
den en vindt u het aanvraagformulier. Iedere organisatie krijgt begin maart ons 
NLdoet promotiepakket. In februari 2017 roepen wij heel Nederland op om tijdens 
NLdoet de handen uit de mouwen te steken. Zo maken we samen van NLdoet een 
succes! 
 
Het Oranje Fonds helpt u graag bij de organisatie van uw klus. Voor veel voorkomen-
de klussen hebben wij voorbeeld-draaiboeken ontwikkeld. Overweegt u mee te doen 
maar weet u niet precies hoe? Kijk op www.nldoet.nl voor deze handige draaiboeken 
en nog veel meer slimme tips! 
 
Contact 
Vragen over NLdoet? Neem contact op met het NLdoet team via  
nldoetaanvragen@oranjefonds.nl of bel tijdens kantooruren: 0900-4488448 (lokaal 
tarief).  
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LEZEN EN VOORLEZEN (106) 
 
n.a.v. Isa Hoes & Vlinder Kamerling, Engel, Alkmaar 2016 
 
EEN GEKKE WEEK 
 
Vlinder is 11 jaar. Ze schreef samen met 
haar moeder die bekend is van tv, het 
verhaal over ENGEL, een meisje van 12. 
 
In een weekje (tussen vrijdagmorgen en 
woensdagavond) kan er veel gebeuren in 
je leven(tje). Dat weet je zelf misschien 
ook al wel. 
Als de ouders van Engel een weekend 
weggaan, ze hebben een prijs gewonnen 
als kunstenaars, trekt ze op met vaste 
oppas Tobias (+ zijn hond die Spijker 
heet). Ze kunnen het samen goed  
vinden. Nadat Engel met de fiets  
gevallen is merkt ze dat er dingen  
gebeuren die ze graag wil of die voor 
Tobias belangrijk zijn. Ook haar vriendin 
Keesje profiteert van het feit dat Engel dit 
kan veroorzaken.. 
Als een jongen uit haar klas (Willem) 
merkt dat hij op die manier een hoog  
cijfer kan halen gaat het mis.  
 
Je moet het maar lezen, het is een  
spannend gedeelte van het boek.  
Het heeft te maken met de situatie bij Willem thuis en met de contacten die zijn vader 
heeft gelegd met boosaardige geldschieters. 
Het loopt wel goed af uiteindelijk maar het viel niet mee om positief te blijven. 
 
De fraaie tekeningen van Mariëlla van der Beek onderstrepen de ervaringen die  
Engel opdoet. Als je een bijzonder talent hebt of iets speciaals kunt zijn er altijd  
mensen die daar van willen profiteren, desnoods met geweld. 
Intussen begint ze iets te voelen voor Willem met wie het eerst stroef liep. 
Wie weet hoe dat verder gaat?! 
Als je dit spannende verhaal gelezen hebt begrijp je beter dat je in je leven anderen 
nodig hebt, die van je houden, om alles tot een goed eind te (kunnen) brengen. 
Lees het zelf maar! 
 
 
Berend Boekman 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS JANUARI 2017 
  
 
Dreumesuurtje 
Maandag 9 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. 
 
De Nationale voorleesdagen van 25 januari t/m 4 februari 2017 
De Nationale Voorleesdagen worden georganiseerd door bibliotheken en  
boekhandels. Het is een soort tweede Kinderboekenweek maar dan voor kinderen 
van 0-6 jaar en hun ouders. Centraal staat dit keer het boek “De Kleine walvis” van 
auteur Benji Davies. Tijdens De Nationale Voorleesdagen krijgen alle kinderen tot 6 
jaar, die lid worden van de bibliotheek, een leuk vingerpopje cadeau.  
Poppentheater “Inkipinki” speelt dinsdag 24 januari februari de voorstelling “De kleine 
Walvis” voor alle peuters van de peuterspeelzalen en alle leerlingen van groep 1 en 2 
van de basisscholen uit Exloo, Valthe en Odoorn. 
Voor meer informatie: www.bibliotheekodoorn.nl www.denationalevoorleesdagen.nl 
 
Expositie In de maanden januari en februari is er de expositie ‘Bijzondere kunst’  
van Promens-Care in de bibliotheek. De expositie is te bezichtigen tijdens de  
openingsuren van de bibliotheek. 
 
Tablet Café Maandag 23 januari 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 en de koffie staat ook voor u klaar. Doe mee, u 
bent van harte welkom! 
 
Lezing Kinesiologie…wat is het en wat kan ik er mee? 
Op woensdag 25 januari houdt Sandra Cornet, therapeut van Touch for Health 
Odoorn, praktijk voor toegepaste kinesiologie een lezing. In deze lezing gaat zij  
vertellen wat kinesiologie is en hoe het werkt. Als kinesioloog werkt zij met  
spiertesten, de kracht van je spieren is een ‘tolk’ waarmee zij informatie krijgt uit je 
lijf. Hiermee gaat zij op zoek naar de oorzaak èn de oplossing van een klacht die in 
het geheugen van je eigen lichaam opgeslagen zit. Maar het leukste is misschien wel 
dat je zelf aan de gang gaat met spiertesten op deze avond. Kijk eens wat je er zelf 
mee kan, je lichaam heeft je heel veel te vertellen! 
Aanvang 20.00 uur, entree € 2,50 incl. Koffie/thee (€2.00 voor bibliotheek-leden)  
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 
 

Woning kampbeheerder Vlintenholt (ca. 1960) 
 
Met dank aan Jaap Hilbrands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


