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28e jaargang no. 10 

Juni 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 3 juli     GEEN DIENST 
Zondag 10 juli  10.00 uur Mevrouw A. van der Bunt  
Zondagen 17, 24, 31 juli   GEEN DIENST 
Zondag 7 augustus   10.00 uur Helene Westerik (SIVO dienst) 
Zondagen 14, 21, 28 augustus  GEEN DIENST 
Zondag 4 september    GEEN DIENST 
Zondag 11 september 10.00 uur Mevrouw M. van Beek 
Zondag 18 september   GEEN DIENST 
 
DORPSAGENDA 
Elke vrijdag en zaterdag in juni en juli:  expositie in de Kerk: 
   14.00-16.00 uur keramiek en schilderkunst 
Dinsdag 5 juli  19.00 uur  Boet’n Deure - Stroatklinkers, Poolshoogte 
Zaterdag 16 juli  19:00 tot   Natuur- en fotografie excursie 'Poolshoogte
   21:30 uur   nemen in de bossen van Odoorn', bij  
      Poolshoogte. Aanmelden via  
      info@geoparkdehondsrug.nl 
Dinsdag 26 juli 19.30 uur  Boet'n Deure - HiLo Below Circle, Poolshoogte 
3 tot en met 7 augustus   SIVO 
Zondag 21 augustus 14.00 uur  Oldtime Hayride en voorprogramma Kevin Bos,  
      Poolshoogte 
Zondag 4 september 14.00 uur  Otto Groote Ensemble, voorprogramma  
      Joost Dijkema, Poolshoogte 
10 en 11 september 10.00-16.00 uur Open Monumentendag, in de Kerk 
17 september  20.00 uur   Theathergroep, Link uit Exloo , in de Kerk 
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VAN DE REDACTIE 
 
Het laatste nummer van dit seizoen is een feit en we hebben met z’n allen weer een 
jaar met veel plezier voor jullie leesplezier gewerkt. Ook inzendingen van anderen, 
zoals bijvoorbeeld de lekkere recepten en pittige puzzels vulden het blad en dat is 
een mooie ontwikkeling waar we graag meer van zien. 
 
De zomervakantie staat voor de deur, net als Zuidenveld, waarvoor inmiddels door 
het dorp heen op diverse locaties druk wordt gezaagd, getimmerd, geplakt e.d. 
Het ziet er veelbelovend uit, nu al! En bij het uitkomen van dit blad zal dat al veel  
duidelijker zichtbaar zijn. De ter gelegenheid hiervan door ‘De Heeren van Oderen’ 
georganiseerde festiviteiten zullen ongetwijfeld menigeen op de been brengen.  
Ook de voorbereidingen voor SIVO zijn in volle gang en zonder hekken rondom het 
terrein zal het vast weer een ouderwets gezellig worden. Al met al een drukke zomer. 
 
Wellicht zullen ook heel wat mensen de vertrouwde omgeving verruilen voor warme 
of tropische vakanties in verre oorden of gewoon – en ook heel fijn – kamperen ‘om 
de hoek’. Ga je met een groep, gezin of alleen, wat je ook doet: geniet! 
Wens iedereen een heerlijke tijd toe en geniet met volle teugen van het komende 
zomerse leven. 
 
Conny van der Bent 
 
___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 22 september. 
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu   
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Gentiaan 12. 
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 11 september. 
 
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 
 
21 juni - Joost Bos, zoon van Chris Bos en Joska Woldring, Eekhoflaan 6 
 
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 
 
Wennen 
 
Ineens is het zover! We zijn verhuisd. 
In een huiveringwekkend tempo hebben we hier naartoe gewerkt. Maandenlang stond 
ons leven in het teken van klussen en verhuizen. De schilderskwast, het motief van de 
gordijnen en het plaatsen van de boekenkast, het beheerste ons leven. Maar als de 
laatste spullen op de plek zijn gezet is het eindelijk zover. We zijn over en krijgen  
langzaam ons leven terug. 
 
Het is de tweede avond, de sfeer in onze nieuwe huiskamer is gemoedelijk.  
Tot wederhelft zich laat ontvallen: “Ik moet wel heel erg wennen…” 
Omdat ik mij ter compensatie van de afgelopen stressvolle tijd slechts wens te  
omringen met louter positiviteit slaat mijn stemming onmiddellijk om. “Nou, dan moeten 
we de boel maar weer verkopen” werp ik wederhelft bits toe. Wederhelft, inmiddels 
gewend aan mijn licht geprikkeld gemoed, haalt gelaten zijn schouders op. 
 
Stiekem echter, realiseer ik me dat ook ik af en toe door onrust wordt overvallen. 
“Hebben we er wel goed aan gedaan?” flitst het dan door mijn hoofd. En dat verbaast 
me. Dit wilden we toch zo graag? Maandenlang hebben we hier toch naartoe geleefd? 
En alles is mooi geworden, binnenkant,  
buitenkant, de plek, alles. En toch voelt het nog 
niet helemaal als thuis. 
 
Later deel ik schoorvoetend mijn gevoel met 
wederhelft en samen besluiten we dat het wel 
goed komt. Over een tijdje. Want hoe blij ik ook 
ben, het is best even wennen! 
 
Bianca 
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INTERVIEW MET BIANCA MEIJERING – ‘MEIJERING MEKKERT’ 
 
Tijd om onze vaste rubriekschrijfster Bianca eens in het spotlicht te zetten, al zit ze 
daar zelf niet echt op te wachten. Bescheiden van aard als ze is, stemt ze schuchter 
toe en geeft ze een inkijkje in haar schrijversleven. Bianca is in Beilen geboren en 
met haar vader en Oringer moeder op haar 6e jaar naar Odoorn gekomen, waar ze 
nog steeds en met veel plezier woont. En sinds kort in een voor hun nieuw huis met 
man en zoons. 
 
Hoe is het schrijven begonnen? Als kind schreef ze al verhaaltjes en gedichtjes. Als 
er thuis iets grappigs gebeurde, dan schreef ze daar een verhaal over en legde dat 
op het aanrecht.  
Later kwam ze in de redactie van Oes Dörp en schreef daarvoor af en toe stukjes en 
interviews met ondernemers. In 2010 liep ze tegen een cursus aan waarvoor ze 10 
weken lang opdrachten uitwerkte. Die kreeg ze met commentaar terug en dat was 
zeer positief: de beoordelaar schreef haar dat ze talent had. Na afloop van een  
redactievergadering liet ze dat per ongeluk vallen en zo is de rubriek ontstaan, zo’n 5 
á 6 jaar geleden, schat ze. 
 
Zou je wel eens een boek willen schrijven en uitgeven? Nou nee, is haar eerste  
reactie. In de afgelopen jaren heeft ze wel eens een verhaal naar bijvoorbeel  
tijdschriften gestuurd en als ze een reactie kreeg, was het in de trant van dat ze het 
nu niet konden plaatsen maar veel succes gewenst. Dat ontmoedigde haar. Ik vind 
het begrijpelijk want van standaardbrieven wordt niemand blij. 
 
Qua vorm liggen columns haar het best; “als ik begin met schrijven, moet het liefst 
vlug af en daar past deze vorm het beste bij”. Vanwege een best druk bestaan,  
beperkt het schrijven zich momenteel tot deze maandelijkse column (als puber 
schreef ze veel meer en nu is het van zich af schrijven niet meer zo nodig).  
Na enig doorvragen zegt Bianca toch wel de ambitie te hebben ooit nog eens een 
boekje uit te geven, misschien de columns te bundelen.  
En ineens schiet haar iets te binnen: er blijkt sinds 
jaren een afspraak te staan om samen met Bertha 
(de Lange, red.) een kinderboek te maken, waarbij 
Bertha dan de illustraties bij Bianca’s verhaaltjes 
gaat maken. 
 
Zo her en der vangen we regelmatig positieve  
geluiden op over je rubriek en ik durf het haast niet 
te vragen, maar blijf je het nog lang schrijven?  
Zolang de lezers het leuk vinden, wel.  
Binnen de redactie lezen we het ook graag dus wat 
ons en de lezers betreft Bianca, blijf zolang je wilt! 
 
Conny van der Bent 
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SIVO 2016 

Losse kaartverkoop in de Paasbergen en bij de COOP 

(Schippers) 

Op woensdagavond 29 juni a.s. zullen 2 bestuursleden van 
de SIVO, van 18.30 uur tot 20.30 uur in de Paasbergen 
aanwezig zijn.  
Zij kunnen dan voor de mensen die dat graag willen een 
kaartje regelen via internet voor een gala avond in de tent. 
U kunt zelf aangeven voor welke gala avond u kiest. 
 
Op zaterdag 2 juli is deze mogelijkheid bij Schippers van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
 
Betalen kan contant of via internet bankieren. 
Kosten van een kaartje zijn € 10, - + € 1.70 administratiekosten. 
Dit kaartje is inclusief een kop koffie of thee. 
 
U ontvangt dan van ons een E-ticket en bent verzekerd van een plaatsje in de  
galatent. 
 
Het SIVO-bestuur 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
OPLOSSING PLAATSNAMENPUZZEL 
 
1. Donderen   14.  Ekehaar   27. Benneveld 
2. Oudeschans  15.  Gasselte   28. Norg 
3. Oranje  16.  Noordlaren   29.  Eelde 
4. Noordbarge  17. Emmerschans  30.  Laaghalen 
5. Schiphorst  18. Beilen    31.  Elim 
6. Rolde   19. Berghuizen   32. Tiendeveen 
7. Eldijk   20. Eemster   33. Sleen 
8. Gasteren  21. Hooghalen   34. Assen 
9. Aalden  22. Nieuw Amsterdam  35. Klijndijk 
10. Leek   23. Erica    36. ‘t Haantje 
11. Krakeel  24. Wateren   37. Hongerige Wolf 
12. Nooitgedacht 25. Ubbena   38. Coevorden 
13. Eenrum   26. Oudemolen   39. Uithuizen 
         40.  Loon  
De 40 eerste letters geven te lezen:  
KLAGERS HEBBEN GEEN NOOD en LUCHTKASTELEN BOUWEN.  
 
De puzzel voor de volgende dorpskrant is zo goed als klaar!  
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HEJ ’T AL HEURD 
 
Dat de redactie veur het mei nummer een hiel mooi stukkie kregen hef over het  
kampioenschap van HOC, maor dat ze vergeten bint daor een foto bij te plaotsen.  
Dat kun naotuurlijk niet en daorum hebt wij der veur keuzen um dizze foto’s alsnog te 
plaotsen. Het hiele team met de grensrechter veurop (wat ook de schriever was van  
’t mooie stukkie) en de pupillen der naost. 
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YOGALESSEN BIJ YOGA KLIJNDIJK! 
 
Yoga is een bewuste manier van bewegen die geschikt is 
voor iedereen. Door de combinatie van adem en aandacht 
bij de oefening ontstaat er rust in het hoofd en ontspanning 
in het lichaam, hierdoor vergroot het lichaamsbewustzijn.  
 
Yoga biedt veel voordelen voor de gezondheid van lichaam en geest en is toegankelijk 
om te doen omdat iedereen zijn eigen tempo en grens kan bepalen. 
  
In september beginnen er weer nieuwe cursussen bij Yoga Klijndijk: 
Woensdagochtend van 10.00-11.00 uur. Wekelijkse lessen, Melkweg 8. 
Woensdagavond van 19.30-20.30 uur. Tweewekelijkse lessen, Dorpshuis Oes Hokkie. 
Donderdagavond van 19.30-20.30 uur. Wekelijkse lessen, Melkweg 8. 
 
Kosten: 
Wekelijkse lessen, € 105,= (blok van 15 lessen). 
Tweewekelijkse lessen,  € 56,= (blok van 8 lessen). 
  
Heb je belangstelling?? Neem dan gerust contact met mij op! (als het lukt graag voor 
15 juli).  
Gicella Warringa-Schulte, 0615272266/0591513257 
p.warringa@kpnplanet.nl 
      
_____________________________________________________________________ 
 
 
OPBRENGST EPILEPSIEFONDS 2016 
 
Van 6 t/m 11 juni 2016 is er weer gecollecteerd voor het Epilepsiefonds. 
De opbrengst was dit jaar zelfs iets meer dan vorig jaar, namelijk € 739,42. 
Namens het Epilepsiefonds en de collectanten: bedankt voor uw giften! 
 
Ria Eding 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
BEDANKT !! 
 
Op verzoek van Jan Jonkman wil ik, namens hem, iedereen bedanken die op welke 
manier dan ook belangstelling heeft getoond tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis en in 
de periode daarna. 
Deze belangstelling heeft hem en zijn gezin veel goed gedaan. 
Inmiddels gaat het al weer een stuk beter met hem, hij loopt en fietst weer. 
 
Theo Zondag 
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BOER ZOEKT JOU! 
 
Het thema van het ‘Oringermarkt weekend’ 2016 is boer, oftewel het boerenleven. 
 
Vrijdag 9 september  
Op vrijdag trappen we om 20 uur af met een boerenbingo. Voor slechts 5 euro maak je 
kans op diverse ludieke prijzen in 4 spannende rondes. Na de bingo is het tijd om te 
ontspannen en te genieten van een optreden van het semi-Oringer kwartet. 
 
Zaterdag 10 september  
De zaterdag begint ’s ochtends met de Thijs en Aafke challenge. Net als voorgaande 
jaren zullen diverse prachtige oldtimers de straten van Odoorn sieren.  
’s Middags om 13.00 uur start de 17e Schippersrun. Een veldcross van 1800 m, 5 km 
of 10 km door de bosrijke omgeving van Odoorn. Daarnaast vinden ook de  
Oringer Landgames weer plaats waar teams tegen elkaar strijden om de felbegeerde 
Oringer landcup. Wegens groot succes worden de games dit jaar ’s ochtends ook voor 
de jeugd gehouden.  
 
Opgave Oringer landgames jeugd 
Ben je tussen de 8 en 14 jaar oud en houd je van een (sportieve) uitdaging? Dan is dit 
echt wat voor jou! Een team bestaat uit 6 kinderen, dus zoek 5 vrienden, verzin een 
teamnaam en schrijf je vanaf 1 juni in.  
Dit kan via de website www.dorpsbelangenodoorn.nl. Deelname kost 5 euro per team. 
En vergeet niet: voor het origineelst geklede team hebben we ook een mooie prijs! 
via de website www.dorpsbelangenodoorn.nl. Kosten van inschrijving voor de  
volwassenen bedragen 10 euro per team. En vergeet niet: voor het origineelst geklede 
team hebben we ook een mooie prijs!  
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Opgave landgames volwassenen 
’s Middags houden we de Landgames voor 15 jaar en ouder. Ook hier geldt: de teams 
bestaan uit 6 personen, en kunnen zich onder hun teamnaam vanaf 1 juni inschrijven  
origineelst geklede team hebben we ook een mooie prijs! 
 
Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om na de middaggames aan te schuiven bij een 
(boeren) buffet verzorgd door De Boshof. Hiervoor kun je je vooraf inschrijven via 
www.dorpsbelangenodoorn.nl 
Om 21 uur wordt in de tent de winnaar van de Oringer Landgames bekend gemaakt. 
Na de prijsuitreiking kunnen, voor wie nog in de mood is, de voetjes van de vloer op de 
muziek van de topband Mood. 
 
Zondag 11 september  
Zondag is het vroeg dag voor de deelnemers aan de bikingtocht. Een prachtige ATB 
klassieker met voor elk fietsniveau een passende afstand; 20, 30, 50 en 80 km. Meer 
informatie hierover vind je op www.bikingodoorn.nl. 
 
Degenen die iets later willen opstaan kunnen vanaf 11 uur terecht op de grote (boeren) 
warenmarkt. In de middag verzorgen de dames van MK Beats enkele optredens en om 
15 uur wordt er op het terrein nog een klompenrace gehouden.  
Deelnemers kunnen na inleg van 5 euro, zo snel mogelijk van A naar B proberen te 
komen op klompen. Het bedrag dat hiermee verzameld wordt zal worden besteed  
aan een goed doel voor alle inwoners van Odoorn. Deze middag wordt muzikaal  
ondersteund door dweilorkest ‘De Olietappers’ en de one-man-band Chris Hof en voor 
de kleintjes is er een springkussen. 
 
Oringer jaarmarkt 2016 heeft een bomvol 
programma!  
Zorg dat je er bij bent, want  
 
 BOER ZOEKT JOU! 
 
Het hele weekend is er kermis  
op het terrein. 
 
 
 



10 

 

VOORBEREIDINGEN ZUIDENVELD 
 
Van Marcel Kuiper ontvingen wij diverse foto’s die we graag met jullie delen: 
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INSPECTIE 
 
Obs De Weiert kreeg in 2014 bezoek van de 
inspectie van het basisonderwijs en werd 
zeer zwak verklaard. De school kwam in een 
traject van twee jaar met extra bezoeken en 
extra gesprekken van de inspectie. 
 
Vorig jaar in juni werden we weer bezocht  
en toen maakte de school de sprong van 
zeer zwak naar zwak.  
 
Op 7 juni jl. werden we nogmaals bezocht. Twee inspecteurs bezochten alle groepen 
en hadden gesprekken met het team, met de intern begeleider en de teamleider.  
Er werd maar liefst op 56 indicatoren getoetst.  
Een zeer spannende dag werd besloten met een compliment voor het team (55  
van de 56 indicatoren waren voldoende). De school is na twee jaar uit het traject 
gekomen en is weer “groen”. 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
EXPOSITIE BIBLIOTHEEK 
 
In de maanden juli en augustus exposeert Joan Daams-Felix haar schilderijen in de 
bibliotheek van Odoorn. Inspiratie haalt ze voornamelijk uit de natuur. Soms gebruikt 
ze een foto, waaraan ze dan haar eigen draai geeft, qua compositie en of  
kleurgebruik. 
Ze werkt met gemengde technieken, meestal met inkt, zijdevloei papier en acrylverf. 
 
Haar atelier bevindt zich 
in de voormalige 
paardenstal achter haar 
huis, een fijne plek om 
rustig te werken.  
Ieder jaar is er in het 2e 
weekend van oktober 
open atelier, net als bij 
meer deelnemers van 
het Kunst Kollektief 
Borger-Odoorn waar ze 
lid van is. 
Mocht u op een andere 
dag een kijkje willen 
komen nemen, dan bent 
u van harte welkom! 



13 

 

ODO-UPDATE 
 
Zaterdag 28 mei hebben we weer een mooie avond bij elkaar gemusiceerd, dit keer 
in ‘het Anker’ in Borger. Samen met theaterkoor Dwarzz hadden we een goed op 
elkaar afgestemd pop- en filmmuziek programma samengesteld waar we elkaar  
afwisselden of samen speelden.  

Dwarzz zong een 
aantal luchtige 
nummers  
aangevuld met 
een ludieke act, 
maar ook wat  
serieuzer werk, 
waar je goed kon 
horen dat ze een 
mooi harmonieus 
geheel vormen.  
 
Een avond waar 
we met trots en 
plezier op  
terugkijken. 
 
 
 

 
Dinsdag 14 juni hadden we bezoek van Muziekgroep ‘de Erkertjes uit Schiedam. 
Deze groep mensen met een beperking waren in Drenthe op vakantie en kwamen 
ons muzikaal  
ondersteunen.  
Vol overgave hebben 
ze gedirigeerd en het 
slagwerk grotendeels 
voor hun rekening  
genomen en ze deden 
het geweldig!.  
Als afsluiting zongen ze 
hun eigen clublied en 
kregen als aandenken 
een CD met muziek 
van Odo. Het was een 
geslaagde avond voor 
iedereen. 
 
Sandra Cornet 
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SCHOOLREIZEN OBS DE WEIERT 
 
De eerste drie van de vier schoolreizen van 2016 zijn weer achter de rug. 
Groep 5/6 beet de spits af. Op 24 mei togen ongeveer 50 kinderen met een fraaie 
bus van Lanting naar Lauwersoog. Op en langs de Waddenzee werden allerlei leuke  
natuurzaken onderzocht. 
 
Groep 7/8 ging vervolgens dinsdag 14 juni op de fiets naar Drouwen voor hun 
vierdaagse schoolkamp. Uiteraard werd het attractiepark bezocht, maar ook  werd 
een survival gedaan in het Hunzepark in Gasselternijveen. Daarnaast werden  
natuurlijk allerlei bosspelen gedaan. Moe, maar voldaan, kwamen ruim 50 kinderen 
en hun zes begeleiders vrijdag 17 juni weer op de fiets bij school. 
 
Groep 3/4 ging op 14 juni met de bus naar DoeZoo insektenwereld in Leens. Ook zij 
hebben een fantastische dag gehad. Nog even waren alle ouders ongerust dat de 50 
kinderen niet weer zouden komen, maar gelukkig kwamen toch alle hoofden omhoog 
toen de bus al een minuutje bij school stond.  
 
Op maandag 20 juni tenslotte gaan de beide groepen 1/2 naar het Cowboy en  
Indianenreservaat in Coevorden.  
 
Vermeldenswaard is dat alle kinderen op hun schoolreis een appel mee kregen van 
Coop supermarkt Schippers in Odoorn. Voor het eerst gingen ook drie groepen met 
de bus. Ook busbedrijf Lanting, hartelijk dank!! 
 
Noot: voor het ter perse gaan van dit nummer waren er helaas nog geen foto’s  
binnen bij de redactie. Mochten die alsnog komen, dan plaatsen we ze in september. 
 
________________ 
 
SCHOOLREISJE 
 
Schoolreisje van groep 5 en 6 was super leuk. We hebben visjes gevangen en we 
hebben krabben gevangen en we hebben zelfs garnalen gegeten. 
En verder hebben we met een netje allemaal onderwaterdiertjes gevangen.  
En we gingen met de bus naar een ander onderwerp en zo ging het maar verder.  
Het was wel heel koud. We hadden lekkere dingen mee.  
En het was trouwens in Lauwersoog. We gingen bij een restaurant eten, en dat  
heette het boze wief. Daar hebben we een broodje gegeten, en toen gingen we in de 
speeltuin spelen en toen was er ook nog patat!!!! 
Dat was heel lekker, iedereen koos friekandel, en toen weer lekker in de speeltuin 
spelen. Sommige kinderen gingen een afsluitdijk maken van zand en  
water. We gingen ook nog op de foto en hierna reed de bus weer terug naar school. 
 
Eline Meijering, groep 6 
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GOED NIEUWS UIT DE GASTOUDEROPVANG!!!!! 
 
Minister Asscher heeft de Tweede Kamer een  
voorstel gedaan tot het verhogen van de  
kinderopvangtoeslag met ingang van 1 januari 2017. 
Dat is goed nieuws voor alle (aanstaande) ouders. 
Goede kinderopvang is van groot belang voor de ontwikkeling van alle kinderen.  
De vergoeding kan oplopen tot 95% van de kosten! Het betekent dat professionele 
kinderopvang heel betaalbaar is! Een goede ontwikkeling! (bron: Rijksoverheid.nl 
ontwerpbesluit-kinderopvangtoeslag-2017) 
 
Gastouderopvang is eén van de mogelijkheden bij het kiezen van goede  
kinderopvang. Gastouderopvang vindt plaats bij de gastouder thuis en is geschikt 
voor zowel jonge kinderen (0-4 jaar) als kinderen in de basisschool leeftijd (4-12 
jaar). Deze huiselijke opvang met het vaste gezicht van de gastouder werkt voor veel 
kinderen heel goed. De gastouder biedt zorg en aandacht aan de kinderen, terwijl de 
ouders werken. Deze ouders ervaren dagelijks de flexibiliteit van de gastouder en 
zien hoe hun eigen kinderen zich zo veilig en vertrouwd voelen bij de gastouder. 
Om iedere (aanstaande) ouder de kans te geven op een leuke manier kennis te  
maken met gastouderopvang, houdt het gastouderbureau van Drieluik Kinderopvang 
een open dag. 
 
De Open Huizen Dag Gastouders wordt gehouden op zaterdag 2 juli tussen 10.00 
en 14.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen bij een gastouder 
bij u in de buurt. Via de website www.gastouderbureaudrieluik.nl is te zien welke 
gastouders deelnemen aan deze actie. Deze gastouders zijn bereid  
geïnteresseerden te ontvangen, en te laten zien waar de kinderen tijdens de opvang 
verblijven en hoe een dagdeling eruit ziet. Ook is er dan gelegenheid tot het stellen 
van gerichte vragen. Woont er toevallig geen gastouder bij u in de buurt, die  
deelneemt aan de open dag? En u heeft wel interesse? U kunt altijd een  
informatiepakket aanvragen via gob@drieluikkinderopvang.nl. 
En op uw verzoek komt er vrijblijvend een bemiddelingsmedewerker langs voor een 
intake gesprek. Er wordt een gastouder gezocht die het beste bij uw opvangvraag 
past.  
Gastouders van Drieluik Kinderopvang 
zijn te vinden in heel Zuid-Oost Drenthe: 
o.a. Odoorn, Schoonoord, Sleen, Erm, 
Nieuw-Amsterdam, Stieltjeskanaal, Erica, 
Aalden, Oosterhesselen, Geesbrug,  
Dalen, Coevorden, Zwinderen,  
Hoogeveen en Pesse.  
 
Team Gastouderbureau Drieluik  
Kinderopvang:  
v.l.n.r. Margien Lubbers, Sandra Pol,  
Anita Beukeveld, Melanie Klingenberg 
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ONTHULLING BORSTBEELD 

 

Vrijdag 3 juni is in Klijndijk bij de kolk van de Zietak een gietijzeren borstbeeld van  

de Drentse schrijver Max Douwes (1923-1998) onthuld. Het gietijzeren beeld is  

wederom op initiatief van de Historische Vereniging Carspel Oderen gerealiseerd en 

weer gemaakt door kunstenares Lia Krol uit Erichem. Dit beeld vervangt het bronzen 

beeld dat in oktober 2013 werd gestolen. 

Dankzij financiële bijdragen van de Rabobank Borger-Klenckeland, de stichting  

Poppen gemeente Borger-Odoorn, de familie Zomers uit Odoorn en van particulieren 

is Max Douwes weer terug in Klijndijk. 

De onthulling gebeurde door de zoon en dochter van Max Douwes, Lenhard en  

Annewien Douwes, wethouder Albert Trip van de gemeente Borger-Odoorn, en 

Gertjan Zuur, voorzitter Projectenfonds Rabobank Borger-Klenckeland. 

Na de onthulling toostten de aanwezigen met een ‘versneden borrel’, een borrel  

zoals caféhouder Jans Druppie (uit Mans Tierelier) vaak schonk. 

 

Max Douwes heeft met zijn werk een buitengewoon belangrijke bijdrage geleverd 

aan de belangstelling voor de Drentse taal en de regionale omroep van Drenthe.  

Deze geboren Klijndijker kluisterde jarenlang duizenden luisteraars in het Noorden 

met zijn serie ‘Mans Tierelier löp met zien dweellocht deur Drenthe’ aan de regionale 

radio. 

 

Max Douwes heeft niet alleen voor Drenthe 

veel betekend, maar ook als televisiemaker 

bij de NCRV heeft hij zijn sporen verdiend. 

Bij de NCRV was hij onder meer regisseur 

van populaire tv-series als Stiefbeen en 

Zoon, Swiebertje en De scheepsjongens van 

Bontekoe. 

De sokkel met het borstbeeld wordt  

omgeven door een aantal zwarte en witte 

tegels, die zijn betekenis voor de  

damproblematiek symboliseert.  

 

Naast zijn radio en tv-werk verzorgde  

Douwes namelijk wekelijks in diverse  

kranten damrubrieken, waarin hij de lezers 

damproblemen voorschotelde. Hij genoot op 

dit terrein landelijk aanzien.  

Damproblematiek was zijn grootste hobby. 
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De straten in de Noorden waren ‘ontvolkt’ 
 
De Klijndijker Max Douwes kwam als student in Groningen, eind jaren veertig in  
contact met het Drentstalige radiowerk. Hij werd medewerker van de RON (later 
RONO) en verruilde later Groningen voor Hilversum, waar hij ging werken voor  
de NCRV. Ook vanuit zijn nieuwe woonplaats werkte hij nog jaren mee aan de 
Drentstalige programma's. 
Een journalist schreef eens dat de hoorspelserie Mans Tierelier löp met zien  
dweellocht deur Drenthe zo populair was dat op de avond van de uitzending de  
straten in de Noorden ‘ontvolkt’ waren! 
 
In 1964 werd Max Douwes de Televizierring al toegekend - hij nam die echter niet in 
ontvangst - en in 1975 ontving hij de Culturele prijs van Drenthe. 
Naast de Mans Tierelier-verhalen vertaalde hij ook in opdracht van de RONO het 
Nieuwe Testament in het Drents. Gedurende een vijftal jaren besteedde hij zo  
ongeveer al zijn vrije tijd aan deze megaklus. Een belangrijk deel ervan werd van 
1966 tot 1970 uitgezonden.  
 
In 2007 verscheen bij Het Drentse Boek Het Neie Testament in een hertaoling van 
Max Douwes. Jennie Lambers-Niers en Frits Rosenbaum zetten het werk van Max 
Douwes over in de nieuwste Drentse spelling. 
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ROLSTOELWANDEL4-DAAGSE 
 
Maandag 13 juni ging de 15e editie (het 3e lustrum) van de rolstoelwandel4-daagse 
van start met een korte speech en het vrijlaten van een heel stel ballonen. Na wat 
regen, klaarde het gaandeweg op. De route leidde o.a. dwars door Coop Schippers 
waar genoten werd van verse warme worst, fris en iets lekkers te knabbelen. 
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Dag 2 was redelijk  

zonnig en droog.  

Genoten werd van  

de stop bij de  

Oringermarke, waar 

allen getrakteerd  

werden op een frisje 

en een optreden 

van Ben de  

Banjoman. 
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OPENING BELEVINGSTUIN DE PAASBERGEN 

 

Op dinsdag 21 juni openden de twee oudste bewoners van woonwijkcentrum  

De Paasbergen in Odoorn, onderdeel van Treant Zorggroep de Belevingstuin van  

De Paasbergen. Dit deden zij samen met Olga Commandeur, bekend van het tv-

programma ‘Nederland in Beweging’. 

In de Belevingstuin kunnen 

bewoners van De Paasbergen, 

bezoekers én omwonenden 

genieten van de natuur,  

tuinieren, gebruikmaken van 

diverse beweegtoestellen of 

lekker ontspannen op een 

bankje.  

Bij het aanleggen van de  

Belevingstuin is rekening  

gehouden met de beleving en 

mogelijkheden van de 

(dementerende) bewoners.  

Het is een veilige en prettige 

plek waar bewoners zelfstandig gebruik van kunnen maken. 

 

Nieuwe naam 

Tijdens de opening werd ook de nieuwe naam van de Belevingstuin bekendgemaakt, 

de tuin heeft de naam ‘Oringer Hof: de tuin der verbinding’ gekregen. De naam 

‘Oringer Hof’ is bedacht door vrijwilligster Conny van der Bent. ‘Oring’ is een oude 

naam voor de plaats Odoorn, dit vond ik (Paul Blaak, red.) wel toepasselijk voor de 

Belevingstuin.’  

De subtitel ‘tuin der verbinding’ is bedacht door Dieneke Zwaagstra, een familielid 

van een bewoner uit  

De Paasbergen.  

‘Deze naam past bij de  

Belevingstuin omdat de tuin 

bewoners en bezoekers met 

omwonenden verbindt en  

ouderen met jongeren  

verbindt.’ 
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Mede mogelijk gemaakt door… 

Het aanleggen van de Belevingstuin in Odoorn is 

een idee van Stichting Vitaal Paasbergen.  

Deze stichting financiert activiteiten en/of  

voorzieningen die het welzijn van bewoners van  

woonwijkcentrum De Paasbergen bevorderen.  

De Belevingstuin is mede mogelijk gemaakt met 

steun van lokale en landelijke sponsoren. 
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 Dag 3: prima weer. Bij het bedrijf van Familie Eerenstein kregen we een uiteenzetting 

over het bedrijf, de alpaca’s (en hun wol) en konden oude machines bewonderd  

worden (o.a. een nog werkende combine van goed 50 jaar oud). 

 

 

Op dag 4 was ‘t weer lekker 

weer en zoals elke dag een 

andere route gewandeld, om 

zo te belanden bij De Boshof 

voor een heerlijke ijshoorn en 

een draaiorgel voor de deur. 

 

 

 

 

 

 

Volle stempelkaarten  

leverden een medaille op 

voor alle ‘genieters’ en 

elke dag een roos voor de 

‘duwers’.  

Een heerlijk buffet na  

afloop van de laatste dag 

en gezellig napraten. 

 

Het was weer een  

geslaagde week. 

  

Conny van der Bent 
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SPITWARK 
 
EXLOËR HOLTEN, MAX DOUWES TERUG,  
GEMEENTE ODOORN IN 1951  
 
Spitwa(ar)k staat deze keer in het teken van de 
terugkeer van het borstbeeld van Max Douwes in 
Klijndijk.  
Het tweede nummer begint met een artikel over 
holten en strubben. Roel Sanders richt zich op  
de Exloër Holten en de inrichting van de Drentse 
esdorpen in het begin van de 20e eeuw.  
Uit de krant is deze keer een bijdrage uit het Reisboek voor de provincie Drenthe 
voor het jaar 1951. Bijzonder is dat geschreven wordt dat in Valthermond een  
openbare ULO-school in aanbouw is. Henk Nijkeuter gaat nader in op de personages 
van Mans Tierelier en de literaire betekenis van Douwes’ verhalen.  
 
Marga Kool heeft Douwes een aantal malen ontmoet en voorafgaand aan die  
ontmoetingen heeft ze de verhalenbundels gelezen en net zo gegrinnikt en  
geschaterd als vele mensen in het midden van de vorige eeuw.  
Naar aanleiding van het eerste nummer van dit jaar ontvingen we twee reacties. 
Geert Grooten uit Valthe stuurde zijn herinneringen over een motorcrosswedstrijd in 
de jaren vijftig in Odoorn. Frans Brinkman, oud-predikant in Odoorn, reageert op de 
column Rondblik van Jan Wierenga over De laatste Zwinglianen. 
In deze Rondblik schrijft Jan Wierenga over bijna 40 jaar Odoorn. De middenplaat is 
deze keer ingeruimd voor een aantal foto’s van de onthulling van Max Douwes.  
 
De Exloër Holten  
Drentse esdorpen waren tot in het begin van de 20e eeuw in grote lijnen volgens 

eenzelfde plan ingericht. Rondom lagen 
de essen, behalve als er een stroom in de 
buurt was, dan bevonden zich aan die 
kant de groenlanden. Van het eerste type 
is, aldus Roel Sanders, Odoorn een goed 
voorbeeld, van het tweede Exloo. Aan de 
buitenrand van de essen bevonden zich 
de holten en daar weer buiten strekte de 
hei zich uit. De es leverde granen en 
vruchten. De mest die daarvoor nodig 
was werd geleverd door koeien en  
schapen. Op hun beurt hadden die de hei 
(of indien aanwezig de groenlanden) als 
graasgebied nodig. Hun mest, in de  
potstallen vermengd met hei- of  
grasplaggen, werd naar de es gebracht. 
 
Jan Clynk 
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Mans Tierelier, Speulman in Drenthe  
Henk Nijkeuter schreef een hij een nadere beschouwing over Mans Tierelier.  
In het verhaal komen de hoofdrolspelers uit de serie voorbij met hun namen en  
onhebbelijkheden. Ook lezen we welke stemmen Max Douwes deed en lezen we iets 
over de mogelijke herkomst van Klein Rieksie.  
 
Ontmoeting met Max 
Marga Kool schrijft hoe vroeger in haar ouderlijk huis iedereen naar Mans Tierelier 
luisterde en verhaalt over haar ontmoetingen met Max Douwes. 

 
 
De gemeente Odoorn in 1951 
In dit artikel wordt verteld over de geschiedenis, karakter en ligging, godsdienst,  
economie, onderwijs, zeden en gewoonten, flora, fauna, archeologie, landbouw en 
veeteelt, verblijfsaccommodatie, landschapsschoon, bouwkunst, sport en spel uit  
die jaren. 
 
 
Het tijdschrift wordt, indien gewenst, op verzoek toegezonden. 
Het blad is verkrijgbaar bij Warenhuis Geerts in Exloo, bibliotheek en het  
Vervenerhuus in Valthermond, de bibliotheek Odoorn en boekhandel Boelens 
(Emmermeer)  
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STERREN VOOR GASTVRIJHEID TREANT ZORGGROEP 
 
 
Woonwijkcentrum De Schutse in Coevorden, onderdeel van Treant Zorggroep, 
kreeg op 8 juni vijf sterren voor gastvrijheid tijdens het Nationaal Congres  
Gastvrijheidszorg. Woonwijkcentrum De Paasbergen in Odoorn, ook onderdeel 
van Treant Zorggroep, kreeg vier sterren voor gastvrijheid. 
 
De Schutse en De Paasbergen - niet alleen goed voor sterren, maar ook  
genomineerd voor de Gastvrijheidszorgaward - werden door de jury geroemd  
om de enthousiaste en betrokken medewerkers. Bovendien, zo schetst de jury, 
gaat alle zorg en aandacht van de medewerkers uit naar het welbevinden van  
de bewoners. 
 
Sterren voor Treant 
Het is niet de eerste keer dat Treant Zorggroep sterren in de wacht sleept. Vorig 
jaar kregen Treant-ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen, woonwijkcentra De 
Schutse in Coevorden en De Paasbergen in Odoorn vier sterren voor gastvrijheid. 
Drie sterren gingen er naar De Horst in Emmen (centrum voor hoogcomplexe 
chronische en revalidatiezorg) en Treant-ziekenhuislocaties Refaja in Stadskanaal 
en Scheper in Emmen. 
 
Gastvrijheidszorg met Sterren 
Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem voor de kwaliteit van de 
gastvrijheidszorg in zorginstellingen. De 170 deelnemende zorgaanbieders zijn 
beoordeeld op gastvrijheid en afhankelijk van hun score kregen ze sterren  
toebedeeld. Doel is de kwaliteit van leven van bewoners en patiënten te  
verbeteren door het stimuleren van goede gastvrijheidszorg. 
 
Graadmeter 
Het project beleefde dit jaar zijn elfde editie. In de beginjaren stond voeding  
centraal. Inmiddels omvat gastvrijheid meer dan alleen gezond en lekker eten  
en genieten van een goede maaltijd in een prettige ambiance. Bejegening en 
dienstverlening aan bewoners en patiënten zijn steeds meer een graadmeter  
geworden van hoe gastvrij een zorglocatie daadwerkelijk is. 
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OPTREDEN ‘LINK’ IN KERK ODOORN 

 

Noteer alvast in uw agenda 

Zaterdag 17 september 2016, Theatergroep ‘Link’ uit Exloo.  

Aanvang 20.00 uur.  

 

 

LINK! is een moderne zang formatie van 11 zangers/zangeressen onder leiding van 

Marco Warta. Het genre dat gezongen wordt varieert van pop, film- en  

wereldmuziek, tot klassiek, theaternummers en luisterliedjes.  

 

Entree nog onbekend.  

Zodra de prijs bekend is, zal 

dit worden vermeld op de 

site van de SOKC. 

 

www.sokc.nl 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

BIJZONDERE DIENST IN DE KERK 
 
Wij ontvingen een nagekomen mededeling van 
de Vrijzinnige Hervormde Gemeente: 
 
“Alvast noteren! 
Zondag 25 september,  
Kerk van Odoorn, 10.00 uur:  
 

Preek van de leek - door Jan Seton,  

Burgemeester Borger-Odoorn.” 
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KLOKKENSTOEL 
 
Ongeveer een jaar geleden eindigde een overleg over de interne kerkdiensten  
en gespreksgroep van de Paasbergen met de gebruikelijke rondvraag. Niemand 
had iets, behalve ik: “ik mis hier een klok om te luiden als er een dienst wordt  
gehouden”. Directeur Gerrie Hamberg zei me een plan te maken en met een 
voorstel te komen. 
Eerst naar Ard Stevens gegaan, m’n idee voorgelegd en gevraagd of zoiets kon 
worden gefabriceerd; met een goed idee kan dat en kan een tekening worden 
gemaakt. Op internet diverse modellen klokkenstoelen gevonden en in een 
groepsmail naar ‘de Paas verzonden. Na nog een overleg werd mijn favoriete 
model als mooiste gekozen. 
 
Overleg met Paul Blaak, de Project- 
manager van de Paasbergen en 
Ard volgde over de uitvoerbaarheid 
van het plan.  
Een constructietekening werd  
gemaakt en een klok gevonden.  
Nadat via het Fonds Vitaal  
Paasbergen het benodigde bedrag 
bijeen was gebracht, hebben we de  
aangepaste tekening (wilde graag 

een extra hoek aan beide kanten) plus het plan 
nogmaals doorgesproken. Vervolgens werd de 
kleur besloten en de beoogde locatie in de  
nieuwe belevingstuin bekeken. Kort daarna werd 
de opdracht verleend. 
 
Nu is het bij Stevens in 
deze periode lekker druk  
en omdat bij ‘de Paas’ de 
wens ontstond het bij de  
officiële opening van de 
belevingstuin op 21-6 
klaar èn geplaatst te  
hebben, werd dat qua tijd 
wat krap. Met de slogan 
‘als je een goed idee hebt, 
mag je het zelf uitvoeren’ 
in gedachten, had ik bij 
het begin al aangeboden 
mee te helpen bij de  
constructie en dat mocht. 
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Bij Henk Schoo – de ‘Grandmaster’ van de  
constructiewerkplaats – ging ik tijdelijk in de leer 
en hij legde uit wat gedaan moest worden aan de 
hand van de tekeningen en hoe de hiervoor  
benodigde machines ingesteld moesten worden. 
Daarna heb ik staal gezaagd (en eerlijk gezegd 
een meter verprutst) en heel veel gaten geboord 
en gefreesd zodat er geen bramen aan zitten. 
 
Lassen wilde ik ook dolgraag proberen; m’n  
vader Piet deed dat vroeger ook, dus waarom ik 
niet. Nou, dat viel vies tegen. M’n eerste las  
begon op een hoek van de echte klokkenstoel en 
daar brandde ik gelijk een gat in, oef.  
Gelukkig heeft Henk het hersteld en alle  
onderdelen in elkaar gelast. Mocht daarna op 
een paar reststukjes oefenen; met de laskap op 
zie je prima een naad, maar zodra het vonkt, ik 
niet meer.  
Wat een vak(werk) is dat èn zag ik door Henk en 
de mannen gemaakt worden. Kijk nu heel anders 
naar de ogenschijnlijk simpele verbindingen in 
staal. 
 
Na het lassen 
werd de boel 
elders  
gepoedercoat 

en verzinkt (of andersom) en daarna heb ik met Jan 
het onderstel van planken voorzien, zodat je er kunt 
zitten.  
We hebben beton gestort met 
draadijzers erin en na het  
uitharden de verwijderde  
bestrating teruggeplaatst.  
Samen met Jelle heeft hij het 
onderstel geplaatst.  
 
Nadat de verfcoating was  
aangebracht hebben Ard en 
Bart de ‘stoel’ op z’n plek  
gezet en de klok erin  
gehangen. Dat moment helaas 
gemist, anders had hier een 
foto van dat moment gestaan. 
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OPENING TENTOONSTELLING 

 

Op donderdag 2 juni jongstleden is in de kerk in Odoorn de tentoonstelling van  

kunstwerken, gemaakt door cursisten van Bertha de Lange en Karin Koudenburg,  

op feestelijke wijze geopend. 

 

Deze cursisten én hun docenten hebben prachtige werken in de vorm van  

schilderijen en keramiek geproduceerd en voor ons tentoongesteld in de passende 

ambiance van onze kerk.  

 

De hele kerk en de consistorie hangen of staan vol met deze werken van  

voornamelijk plaatselijk talent.  

 

Voor velen van hen is dat voor het eerst, ik kan mij dan ook voorstellen dat dit best 

spannend is, zeker als je nog maar kort met dit creatieve proces bezig bent.  

 

Ik kan u verzekeren dat de resultaten zeer verassend zijn, er is onvermoed veel 

talent in ons dorp en in de omgeving aanwezig. 

 

De opkomst tijdens de opening was al geweldig en naar ik heb begrepen is de  

tentoonstelling de afgelopen periode ook al druk bezocht. 

 

Tijdens de openingsbijeenkomst werd door de aanwezige cursisten en docenten  

al vol bewondering naar elkaars producten gekeken, daarnaast waren veel  

familieleden en vrienden vol lof over het tentoongestelde.  

 

De tentoonstelling duurt nog tot eind juli, ik kan u beslist aanraden om hier eens 

een kijkje te gaan nemen. 

 

Op vrijdag- en zaterdagmiddag is de kerk van 14.00 uur tot 16.00 uur geopend. 

 

De toegang is gratis en meestal staat de koffie of thee klaar. 

 

Komt dat zien !!!! 

 

 

Theo Zondag 
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 Er Op Uit !  
   met de  

 PlusBus Borger-Odoorn  

Dit beknopte overzicht komt uit een groter programma: zie www.plusbusbo.nl voor meer info. 

 

Vr. 1 juli - DelfSail 2016 in Delfzijl De zesde editie van DelfSail gaat van start. In 

de haven van Delfzijl zullen zeer veel grote meest houten zeewaardige zeilschepen 

te zien zijn. Er is een Nautische markt op de handelskade nabij de tallships en o.a. 

demonstraties van nautische ambachten zoals touwsplitser, zeilmaker en haring- 

en palingroker. Vertrek 09.30 uur, kosten € 10,00 voor de bus.  

Wo. 6 juli -- Outletshopping in Ochtrup schilderachtige openluchtpromenade in 

een stadse ambiance, meer dan 100 verschillende merken voor fantastische  

prijzen. Vertrek 10.00 uur Kosten €15,00 voor de bus.  

Za. 9 juli -- Schildersfestival Montmartre in Sellingen  

25e schilder- en kunstfestival in kunstdorp Sellingen. Verschillende demonstraties 

en voorstellingen, diverse kunst te bewonderen en te kopen op de markt en op de 

veiling. Rondleidingen in de eeuwenoude kerk, muziekoptredens. Terrasjes op het 

plein, alles in Franse sferen. Vertrek 10.00 uur, kosten € 8,00 voor de bus  

Vr. 5 augustus -- Festival der zoete verleidingen Sleen Ruim 80 stands bieden 

de allerlekkerste taarten, bakbenodigdheden, serviezen, schorten, kookboeken, 

ambachtelijk gemaakte jam, honing, bijzondere drankjes enz  Er zijn terrasjes, tal 

van activiteiten, demonstraties, workshops en voorstellingen. Vertrek 11.00 uur, 

kosten € 8,00 voor de bus. Entree: € 7,50 inclusief kopje koffie/thee. 

Vr. 12 augustus -- Zeehondencrèche Pieterburen unieke plek om zeehonden 

van dichtbij mee te maken. U kunt een kijkje nemen in de keuken en zeehonden- 

ziekenhuis. In overleg met de chauffeur, bezoek aan het kleinste getijdenhaventje 

van Nederland en het laatste (of eerste) nostalgische bruin café aan de vaste wal, 

Café ’t Zielhoes Vertrek 10.00 uur, kosten € 10,00 voor de bus. Entree € 7,50  

Do. 18 augustus -- Hortus te Haren Botanische tuin met wilde planten 

(Laarmantuin), Keltische en Chinese tuin met theehuis. Vertrek: 12.30 uur Kosten : 

€ 8,00 voor de bus Entree € 8,50  

 
De bus begint ongeveer 30 minuten voor bovengenoemde tijden te rijden, maar u wordt 

altijd twee tot drie dagen voorafgaand aan het uitstapje nog even gebeld. Rollators en 

rolstoelen die kunnen worden ingeklapt, kunnen mee.  

Plusbus Borger-Odoorn: 06 31 93 87 56 ma t/m vr 09.00 – 12.00  
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Uiteindelijk zijn de laatste schroeven en 
moeren geplaatst en de touwen om te 
kunnen luiden, bevestigd. Het geheel is 
te bewonderen in de tuin van ‘de Paas’. 
 
Dank mannen voor alle uitleg, het leren 
van de ‘kneepjes’ en de prettige  
werksfeer. ‘t Was een fantastische (werk)ervaring! 
 
Conny van der Bent 
___________________________________________________________________ 

 

ODO-AGENDA JULI 

 
Dinsdag 5 juli, aanvang: 19.30 uur: Concert ‘Onder de Oude 

Eik’ - wooncentrum De Paasbergen 

De bewoners van wooncentrum de Paasbergen, het  

personeel en iedereen die zin heeft om naar een mooi stuk livemuziek te komen  

luisteren zijn van harte uitgenodigd.  Bij mooi weer spelen we buiten, onder de oude 

eik, en als het weer het niet toelaat verhuizen we naar binnen. 

 

Zondag 10 juli, aanvang: 14.00 uur: Concert op het plein- Dorpsplein Odoorn 

Tijdens de laatste dag van Zuidenveld geeft ODO een afsluitend concert om het  

muzikale seizoen uit te luiden. Alle leden van ODO, van blokfluitgroep tot harmonie 

doen mee. 
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LEZEN EN VOORLEZEN (102) 
 
BABY’TJE IN MAMA’S BUIK 
 
GEBOREN WORDEN IS NAMELIJK BEST MOEILIJK……………… 
Wat gebeurt er als er een kind geboren wordt? Hoe is dat zo gekomen? 
Wat komt er allemaal bij kijken? Wanneer is het zover? Hoe heet de baby? 
Enz. Allemaal vragen die je stelt als je het meemaakt dat je een broertje/zusje krijgt. 
We hebben het over een meisje van een jaar of 5/6 dat een broertje krijgt. 
Dat meisje heet Jip. 
In 14 hoofdstukjes wordt verteld in dit 
“ voorleesboek” wat er plaatsvindt.  
Door middel van ‘verhalen’ worden de  
vragen van Jip beantwoord. 
 
TEKST + TEKENINGEN 
Door de schitterende tekeningen van 
Jan Jutte wordt wat verteld wordt  
duidelijker gemaakt. Een kind kan  
de was doen. Het gaat om een  
groeiproces: eerst is de baby niet  
groter dan klein duimpje (p. 14), later 
groeit hij groter en kun je hem voelen. 
Gaat alles wel goed met de moeder? 
In de klas werd een jongetje te vroeg 
geboren en ging hij dood.  
Een mooi hoofdstukje gaat over de 
sterrenhemel die er op een avond is. 
“Misschien was ik voor ik bestond ook 
wel een ster” denkt Jip (p. 42). 
In de loop van de tijd komen er allerlei veranderingen: Jip krijgt bijvoorbeeld een  
andere kamer (= wel even wennen) en de ongeboren baby krijgt al een boek! In de 
zomervakantie is het zover. Opa en oma zijn gekomen en opa bakt pannenkoeken . 
Dan is het broertje geboren. 
Jip mag helpen bij het doorknippen van de navelstreng. Hij heet GIJS. 
 
INFORMATIEF EN GEVOELIG dit verhaal, verteld vanuit een meisjeservaring is een 
geslaagd voorlichtingsboek. 
Goed te gebruiken bij een gesprek over het ontstaan van (nieuw) leven, soms op de 
grens van leven en dood 
Met grote menselijkheid en gevoeligheid brengen Westera en Jutte de gang van  
zaken in kaart. 
 
Berend Boekman 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS JUNI 2016  
  
 
 
 
Vakantieregeling zomer 2016 
 
De Bibliotheek Odoorn is de hele zomer geopend. 
Alleen op de onderstaande vrijdagen is de Bibliotheek gesloten: 
22 juli 
29 juli 
5 augustus 
12 augustus 
19 augustus 
26 augustus 
 
In de vakantieperiode is de uitleentermijn 4 weken. 
 
 
Afgeschreven boeken in de bibliotheken in de gemeente Borger-Odoorn 
 
Tot en met 12 augustus is er nog de  halfjaarlijkse verkoop van afgeschreven boeken 
en tijdschriften in de bibliotheken Borger, Nieuw Buinen, Odoorn en Valthermond. 
 
Afgeschreven bibliotheekboeken zijn erg handig voor op vakantie of bijvoorbeeld een 
voorraadje kinderboeken voor de logerende kleinkinderen. Dus doe hiermee uw  
voordeel. 
De boeken worden afgeschreven omdat ze of lange tijd niet meer uitgeleend zijn of 
vervangen zijn door een nieuwe druk of versleten zijn of te oud zijn enz.  
 
De verkoop is voor iedereen, dus ook als u geen lid bent van de bibliotheek bent u 
van harte welkom. 
 
Voor de adresgegevens en openingstijden zie www.bibliotheekborger.nl, 
www.bibliothkeeknieuwbuinen.nl, www.bibliotheekodoorn.nl, 
www.bibliotheekvalthermond.nl 
 
 
 
 
 
Bibliotheek Odoorn, Langhieten 5  
www.bibliotheekodoorn.nl  
www.facebook.com/bibliotheekodoorn  
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 
 

Luchtfoto van Odoorn uit 1968 (Met dank aan Jaap Hilbrands) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


