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28e jaargang no. 9 

Mei 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 5 juni     GEEN DIENST 
     
Zondag 12 juni  10.00   Helene Westerik 
 
       Tevens vindt er een dienst plaats in 
        de Paasbergen  
 
Zondag 19 juni     GEEN DIENST 
 
Zondag 26 juni     GEEN DIENST 
 
 
DORPSAGENDA 
 
Zondag 12 juni  11.00   Boet’n Deure Festival, Poolshoogte 
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VAN DE REDACTIE 
 
Jaargang 28 van Oes Dörp zit er alweer bijna op. Volgende maand verschijnt editie 
10, en daarna kunnen we met z’n alleen weer genieten van een welverdiende  
vakantie.  
 
Ik ben benieuwd wat voor vakantie dat gaat worden. De seizoenen lijken momenteel 
namelijk een beetje op drift te zijn. Eind april werden we verrast met witte morgen 
terwijl de mussen een paar dagen later bijna letterlijk van het dak vielen van de 
warmte. Moeten we de schaatsen alvast weer uit het vet halen en in juli een  
wintersport boeken of zullen we toch van een zomers zonnetje kunnen genieten? 
Mijn voorkeur gaat in ieder geval uit naar het laatste! Maar in mijn geval geldt dat ook 
voor de rest van het jaar… 
 
Deze editie is met betrekking tot de foto’s alvast zomers te noemen. Of het nu  
kamperen in eigen dorp betreft, het kampioenschap van HOC of de 28e editie van de 
Drentse Wandel 4-Daagse. Al deze zaken waren voorzien van mooi weer met een 
prima temperatuur. 
 
Veel leesplezier! 
 
Harald Fluks 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 26 juni 
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 12 juni. 
 
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 
 
16 mei 2016 - Ruben Buiter, zoon van Rik Buiter & Janieke Tuin, Sleedoorn 39 
 
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 
 
Natuurgeweld 
 
Het gaat gebeuren. We gaan verhuizen.  
Al weken voor we de sleutel van ons nieuwe stulpje in bezit hebben wordt wederhelft 
onrustig. Hij wil inpakken. Zijn gejaagde aanpak irriteert mijn rustige natuur. “Doe toch 
kalm aan, tijd zat!” maan ik hem tot kalmte. Desondanks wenst hij zijn onrust op mij 
over te zetten en onze uitwisseling van argumenten eindigt in een gemeenschappelijk 
“Ach, jij ook altijd!” Toch lukt het ons de vrede te herstellen en in goede harmonie zien 
we uit naar de overdracht van de sleutel. 
 
Op het moment dat we die sleutel hebben gekregen echter, zet wederhelft ons leven in 
de vijfde versnelling. Er dient geschilderd te worden en wel op ieder vrij moment van 
de dag. Verjaardagen of andere sociale evenementen kunnen niet langer bezocht  
worden, want “Je wilt toch verhuizen?” meestal nog gevolgd door “Of niet dan!” 
Ik probeer uit alle macht de versnelling terug te schakelen, maar er is geen houden 
aan, wederhelft komt op stoom en dendert in sneltreinvaart af op de verhuisdatum.  
 
Maar, eerst moet er geschilderd worden. En al 
voordat de verf droog is dien ik mij uit te  
spreken over de inrichting. “Wat moet waar  
hangen en waar komt de bank” wenst  
wederhelft te weten. “Dat weet ik nu toch nog 
niet, dat bepaal ik natuurlijk als alles klaar is!”, 
roep ik wederhelft verwijtend toe. Gevolgd door 
een honend “Wat dacht jíj dan…”. Wederom 
botst zijn overijverige natuur met mijn luie en 
eindigt onze woordenwisseling in een: “Ach jij 
ook altijd!” Toch lukt het ons ook deze keer om 
de vrede te herstellen en werken we ons naar 
de verhuisdatum toe. 
 
En als we straks dan eindelijk kunnen verhuizen 
zijn de kinderen verwilderd (want verwaarloosd), 
wij elkaar zat en onze bankrekening leeg.  
We gaan verhuizen, ik kan niet wachten! 
 
Bianca 
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OTIE EN KLEINKIND 
 
De musical groep heeft weer een fantastische musical opgevoerd. Josh Hassing heeft 

een mooie vertaling gemaakt over het beeld wat we allemaal wel kennen dat op de 

markt staat, Otie en het kleinkind. Het is geen verhaal over een persoon, maar over het 

beeld van die tijd. Het verhaal beschrijft veel dingen die we allemaal in ons leven  

tegenkomen. Liefde, bedrog, familie, maar ook dementie en verlies van geliefden.  

Humor en ernstige zaken wisselen zich af. Het publiek heeft kunnen genieten van  

beide. Naast het toneel is een tweede toneel gemaakt waar er mensen uit dezelfde tijd 

als Otie naar de voorstelling kijken en kun commentaar geven. Op deze manier krijgt 

de musical een extra dimensie. Het commentaar wordt afgewisseld met zang onder de 

begeleiding van een passend muziekinstrument de accordeon, een verrassende en 

originele opzet. Voor de pauze heeft de humor de overhand. De acteurs zaten volledig 

in hun rol en het was vreselijk grappig. Dit was duidelijk te horen in de zaal. Na de  

pauze werd het ernstiger, maar ook dat werd op een dusdanige manier vertolkt dat je 

als het ware het verhaal werd ingezogen. Net als het gewone leven waar iedereen te 

maken heeft met de ups en downs van het leven. En in deze musical duidelijk naar het 

begin van de eeuw vertaald. 
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In het verhaal staan Otie en haar kleinkind  

centraal. Het verhaal kent een trieste start. Bij 

de geboorte van haar kleinkind sterft haar 

dochter, de moeder van haar kleinkind. Otie en 

de vader nemen de opvoeding over. Vader 

wordt uiteindelijk bedrogen door te snel te  

trouwen met een harteloze vrouw. Ze bedriegt 

hem en neemt bezit van het huis waar Otie en 

kleinkind leven. Otie komt uiteindelijk in het  

armenhuis terecht samen met haar  

kleindochter. Otie heeft ook een hartsvriendin 

waarmee ze lief en leed mee deelt. Deze  

vriendin wordt al snel dement en Otie krijgt de 

ziekte van Parkinson. Ook deze zaken horen bij 

het leven. Deze rollen wordt geweldig vertolkt, 

heel levendig en herkenbaar.  

 

 

 

De kleindochter trouwt uiteindelijk een boer 

waar Otie ook bij in kan trekken. Als  

kleindochter een baby krijgt en Otie overlijdt 

wordt dit verdriet benadrukt in een scene 

waar ze met haar baby op schoot zit en over 

Otie verteld. Heel klein en fragiel wordt het 

opgebouwd met slechts een stoel op het 

toneel en een heldere spot op het kleinkind 

met haar pasgeboren baby. Ook deze scene 

is geweldig, je kon een speld horen vallen. 

Vol emotie en levensecht. Een prachtig  

resultaat wat het publiek zeer waardeerde. 

 

Bert van der Lit 
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KAMPEREN IN OES DÖRP 

 

Zaterdag 7 mei, wat een prachtige 

zonnige dag. Ruim een week  

geleden was Oes Dörp nog bedekt 

onder een laagje sneeuw en nu is 

het 27 graden en vol zon. Wat kan 

het toch snel veranderen. Voor ons, 

mijn man en ik, een reden om Bos-

camping de Vlintenholt eens te be-

zoeken. Alles in de auto en hup we 

gaan. Het is bijna beschamend om 

te zeggen dat wij met de auto zijn 

maar wij hadden geen andere keu-

ze, het paste namelijk niet  

allemaal in de fietstas.  

 

Na ruim 3 km gereden te hebben zijn wij op plek van bestemming. Onze kortste 

campingtrip ooit. Bij de receptie wacht ons een warm ontvangst en wij mogen ons 

een plekje uitzoeken voor de nacht. Wij lopen over de camping en voelen gelijk weer 

de heerlijke sfeer van het kamperen. Het is best druk, veel 4daagse lopers hebben 

de camping ook weten te vinden. Al snel zien wij een mooie plek en zetten daar onze 

tent op. Bij het uitpakken van onze spullen komen we tot de conclusie dat ik de  

olijfolie thuis heb laten staan. Ja, nu kun je er voor kiezen om de hele 3 km weer 

naar 

huis te 

rijden, 

maar 

wij 

kijken 

even 

lief 

naar 

onze 

mede 

kam-
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Nasi staat op het menu, na 20 minuten zitten we heerlijk in de avondzon te eten. De 

vogels fluiten en kinderen spelen in de speeltuin. Het voelt alsof we echt op vakantie 

zijn. Met een goed boek en een lekker glaasje lezen tot de zon onder gaat. Het enige 

wat miste was de droge worst. 

In de ochtend wakker worden met de opgaande zon en lekkere broodjes van onze 

welbekende bakker. Zo voelt het bijna als thuis. Na de koffie pakken wij onze  

spulletjes weer in en lopen nog even over de camping. Wat is er al veel opgeknapt 

en wat zijn ze nog druk bezig. Wij zijn het er over eens dat dit vast niet de laatste 

keer is dat wij hier overnachten.  

Bij het afscheid nemen krijgen wij nog een lekker en leuk presentje en gaan we weer 

helemaal richting huis. Christel en Gerlof, hartelijk dank voor al jullie enthousiasme 

en welkome gevoel op jullie camping. Wij wensen jullie heel veel succes.  

 

José van der Helm  
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MUZIKALE AVOND 

 

Op zaterdag 11 juni is er een muzikale avond in “Ons Dorpshuis” te Valthe. 

Er treden deze avond maar liefst 3 koren voor u op. Het senioren mannenkoor  

Alzando uit Emmen, 

de Acapellagroep Quintet Amusing Hengelo en het Popkoor Pop Oet Ies. Dus voor 

ieder wat wils. De groep Quintet Amusing Hengelo bestaat uit 5 heren die zingen met 

ingepakte humor. Uit armoede zingen zij zonder instrumenten maar hun vrienden 

Freddy Mercury, Koen Wauters en Lady Gaga nemen ze heel graag voor u mee. Met 

deze  groep die veel gevraagd is tot ver over de grens van Hengelo, zijn we heel blij 

om in ons programma te kunnen verwelkomen. Ook de mannen van Alzando zijn 

bekenden op vele seniorenfestivals. Dit koor heeft als begeleiding één  

accordeonniste. Wij (Popkoor Pop Oet Ies) zouden het fijn vinden om u deze avond 

te kunnen verwelkomen, de zaal gaat open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. 

Toegangskaarten á € 5,00 zijn te verkrijgen bij Drogisterij Elly in Odoorn en bij het 

Dorpshuis in Valthe. Toegangskaarten aan de zaal kosten € 7,00 

 

___________________________________________________________________ 

 
 

HEJ ‘T AL HEURD DAT… 

 

Omdat de Olympische spelen van Rio snel  

naderbij komen zijn de leden van de  

atletiekvereniging  Zundagmörg'nboudel weer 

volop in training. 

 

Op de bijgaande foto ziet u een aantal leden - 

helaas ontbreken op de foto  

de fotograaf (Egbert koos niet voor een selfie) 

en de Fluksen (die hun naam  

wel mee hebben als het om hardlopen gaat) - 

bezig met zogenaamde herstelactiviteiten. 

Aan de gezichten is de inspanning nog duidelijk 

af te lezen. 

 

Een pré-olympisch atleet.  
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KLEIN OP DE VOORGROND, GROOT OP DE ACHTERGROND 

 

We vonden als redactie dat we wel eens wat aandacht 

konden besteden aan onze dorpsgenoot Hettie Klein. 

Tenslotte is ze al sinds de start van de website van Oes 

Dorp in 2012 betrokken bij de dorpskrant als webmaster. 

Dat betekent dat zij nieuws  op de website zet, foto's in 

de albums plaatst, de geboortes vermeldt enz. enz. 

Het komt er in feite op neer dat Hettie vrijwel alle  

onderdelen van onze website up to date houdt, aanvult 

en zo nodig wijzigt. Zij doet dat zeer accuraat. En al dat 

werk verricht zij niet alleen op verzoek, zij denkt ook mee 

en komt regelmatig met suggesties voor verbetering. U kunt zich voorstellen dat wij 

erg blij zijn met zo'n punctuele, nijvere bij op 't web. 

En dat wat zij voor Oes Dorp doet is nog maar een schijntje vergeleken bij al haar 

andere vrijwilligerswerk. Hettie is ook secretaresse van de Stichting Oringer Kerk en 

Cultuur (SOKC) en ook hier houdt zij de website bij, En als het nodig is, ontwerpt ze 

zo entreekaarten en posters. 

 

Hettie woont in de Bloemenbuurt en – u raadt het vast al – ook hier is zij webmaster 

van de door haar zelf gemaakte website van Buurtvereniging De Bloemenbuurt. 

Haar kennis en vaardigheden op het gebied van websitebeheer zijn ook  niet  

onopgemerkt  gebleven bij de Vrouwen van Nu. Niet alleen voor de afdeling Odoorn 

beheert zij de website, maar zij is ook provinciale webmaster van de Drentse site van 

de Vrouwen van Nu. Zij geeft voor deze organisatie een webmaster cursus voor  

beginners en gevorderden en zij geeft hulp en advies aan webmasters van 82  

afdelingen in de provincie Drenthe van Vrouwen van Nu. 

Alhoewel Hettie dus veel bezig is achter de computer of haar tablet, is ze daarnaast 

ook actief in de commissie reis en cultuur van Vrouwen van Nu, is zij al jaren  

VIP-Host bij SIVO, helpt zij mee met de inschrijvingen bij de wandelvierdaagse en de 

veldtoertocht tijdens de Oringermarkt. 

En dan heeft ze ook nog tijd om gastvrouw te zijn als zij fietsers ontvangt die bij haar 

overnachten via Vrienden op de fiets, zo laat zij ons lachend weten. En uit  

betrouwbare bron weten wij dat zij die rol met verve en zeer attent vervult. 

 

Dus hierbij: petje af Hettie. Je treedt niet veel op de voorgrond, maar je inzet is groot 

op de achtergrond. Hulde!  

 

De redactie 

 

De genoemde websites zijn: odoorn.nu, sokc.nl, bloemenbuurt (door Hettie zelf  

gemaakt voor leden), vrouwenvannu.nl/odoorn en vrouwenvannu.nl/drenthe, 
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HOC KAMPIOEN 
 
Op zondag 1 mei was het dan eindelijk zover, deze dag zou en moest het gebeuren, 
de kampioenswedstrijd voor HOC. Alles was geregeld, de E’tjes en F’jes speelden 
vooraf onderlinge wedstrijden waarna zij met de “grote” jongens het veld mee op 
mochten lopen. Er was vuurwerk, er was gele en zwarte rook, er hingen overal  
spandoeken rondom het veld en alles stond klaar voor een groots kampioensfeest. Er 
moest alleen nog even gewonnen worden van VIOS (O). 
 
En dat gebeurde ook, op een zonovergoten Harm Kuiper Sportpark werd HOC 1  
kampioen. Onder toeziend oog van naar schatting zo’n 400 toeschouwers en een  
camera van RTV Drenthe begonnen de spelers van HOC wat gespannen aan de  
wedstrijd. In de eerste helft had zelfs VIOS (O) het betere van het spel en mocht er bij 
HOC niet geklaagd worden dat de 0-0 met rust nog op het scorebord stond. In het 
tweede bedrijf leek deze spanning enigszins verdwenen en werd er beter gevoetbald, 
dit resulteerde binnen 10 minuten in een 2-0 voorsprong door doelpunten van Gerben 
Beek en Jan Cremers. De wedstrijd leek hierdoor gespeeld en menigeen verwachte 
dat HOC wel verder uit zou lopen, echter werd het toch nog billenknijpen doordat de 
gasten uit Oosterhesselen ongeveer een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer  
scoorden. Gerben Beek, over het hele seizoen gezien door de supporters uitgeroepen 
tot Speler van het Jaar, bracht gelukkig even later de marge van twee doelpunten weer 
terug op het scorebord, zodat na het laatste fluitsignaal kon het feest beginnen. Met 
nog twee wedstrijden te gaan was HOC niet meer te achterhalen. Uiteindelijk zou 
HOC, met 67 punten (21 winst, 4 gelijk en 1 verlies), zelfs met 11 punten voorsprong 
op de nr. 2  eindigen en werd een respectabel doelsaldo van +79 (106 voor en 27  
te- gen) 

be-
haald. 
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Direct na de wedstrijd werden de bloemen, medailles en kampioensshirts uitgereikt en 
vervolgens gingen de spelers en technische staf voor een ereronde op de bolderkar 
door Odoorn en Exloo, waarna het bier tot in de late uurtjes rijkelijk vloeide in de  
voetbalkantine. Een dag later werd alles weer opgeruimd en rest ons alleen nog de 
foto’s en herinneringen aan een geweldig seizoen en kampioenschap. Op naar de 
vierde klasse waarin ons hopelijk weer een prachtig seizoen staat te wachten en ook 
dan hopen wij weer op de steun van onze grote groep supporters te kunnen rekenen. 
 
Koen Hooiveld 
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DODENHERDENKING 4 MEI 2016 

 

Gedicht van Tessa Matser 

 

 2 minuten 

“Elk jaar hetzelfde 

4 mei, 2 minuten stilte 

ik denk even aan hoe vreselijk het moet zijn geweest 

maar het is ver weg, er is niks meer aan te doen 

ik denk aan de mensen die moesten vluchten 

maar het is als een boek, als ik het dichtklap is het weer weg 

 

ik denk aan hoe lang het nog duurt 

de klok tikt, de seconden lopen 

ik denk aan het huiswerk voor morgen 

de seconden sluipen, de klok heeft alle tijd 

 

Maar dan denk ik aan mijn gedicht, 

mijn gedicht waarin ik iets zou zeggen over deze dag 

En pas dit jaar voor de eerste keer 

En voor de eerste keer dit jaar 

Denk ik er echt over na 

 

En ik besef dat het wel degelijk zin heeft 

Meeleven met wat er is gebeurd 

Twee mi- nuten voor 

de slacht- offers die 

vielen 

Hen een plekje ge-

ven door elk jaar 

terug te denken” 
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EVEN VOORSTELLEN: PIET EN NIES KRUIT 

 

Voor Oes Dorp ben ik de 

fietsenmaker Piet Kruit 

gaan interviewen. Toen ik 

hem vroeg of hij mee wilde 

werken, kreeg ik een  

glimlach en een   

overtuigende” ja,  

natuurlijk”’. “Maar,” zei Piet 

”ik wil het graag samen 

doen met Nies, zij hoort er 

ook zeker bij met de kiosk”. 

Er was geen enkele  

overredingskracht nodig, ze 

vonden het erg leuk dat ze 

deze kans kregen. Nies en 

Piet zijn nu 8 jaar samen en hebben hun zaak hier sinds 2013 en voelen zich echt 

thuis. Zoals sommige Oringers misschien wel weten is Piet hier in Odoorn geboren. 

Op zijn twaalfde verhuisden ze naar Beilen. Bij het starten van de fietsenzaak nu in 

Odoorn was hij blij verrast door het warme onthaal en ook dat er veel mensen waren 

die hem herkende.  

Piet is 48 jaar geleden begonnen in de dorpsgarage Ratering te Beilen. Het was  

eigenlijk een Volvo garage, maar in die tijd was er van specialisatie nog geen  

sprake. Piet repareerde van alles. Van step of fiets tot tractor en andere  

landbouwmachines. Alles wat maar reed  kreeg Piet in handen, gemotoriseerd of 

niet. Na de tijd in Beilen heeft hij tot 1979 in Assen bij Tonkes fietsen gewerkt. Daar 

deed hij de reparaties en onder houd van brommers en fietsen. Daarna kon Piet aan 

het werk in het Huis van Bewaring te Assen. Hij was daar werkmeester en maakte 

met de gedetineerden onderdelen voor fietsen. Het was heerlijk om met deze  

doelgroep te werken. Er zijn nooit echte problemen geweest. De gedetineerden  

konden hun cel even uit en waren trots en zuinig op de werkplek die Piet hen bood. 

Later  volgde Groningen, waar hij met een compagnon een eigen zaak begon in 

Vinkhuizen. Daarna  in Emmer-Compascuum, en dan nu terug op het nest hier in 

Odoorn. 
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Tijdens het interview houdt Piet zijn telefoon scherp 

in de gaten. “Ach ja, mijn kleinzoon doet mee met 

de races in Polen” . Maar na wat door te vragen 

stuitte ik op de passie  van Piet; grasbaanraces. 

Iedereen die in de winkel komt kan getuige zijn van 

de raceprestaties van Piet.  De uitpuilende  

prijzenkast en het oude racepak prijken achter in  

de zaak. Stille getuigen van 28 jaar racen. Piet blijft 

bescheiden, maar het is de trotse opa die zelf zeer  

verdienstelijk racete en dat overgegeven heeft aan 

zijn zoon en nu zijn kleinzoon. Zoals Piet zelf zegt “ 

die jongens hebben ook olie in de aderen”. Samen 

met zijn oude technicus van toen sleutelt hij aan 

het 125cc blok van zijn kleinzoon. Zijn zoon  

begeleid nu zijn kleinzoon bij de race. Dit weekend 

dus het WK in Polen. 

 

Piet sleutelt graag en is tevreden hoe de zaken nu 

gaan. Veel  toeristen kunnen bij hem terecht als er 

tijdens de fietstocht door Drenthe iets mis gaat met 

hun fiets. Sinds januari dit jaar is  Nies gestart met 

een kiosk bij de benzinepomp. De pomp en kiosk 

zijn gescheiden. Toch zal ze met alle plezier de 

mensen ook daar helpen voor zover dat kan. Tijdens 

het interview is het een komen en gaan. Ook staat 

de bezorger van GLS zo maar in de kiosk. Het is ook 

een plek waar bestellingen van deze transporteur 

gehaald en gebracht kunnen worden. Het  

assortiment bestaat uit rookwaar, frisdrank, snoep, 

wat automaterialen, een warme kop koffie of een 

gehaktbal. Hier wil ze het graag bij houden. 

Nies doet het werk met veel plezier en vooral voor de sociale contacten. Nies komt 

zelf uit Klazinaveen en is naaister van beroep. Ze is in de confectie groot geworden. 

Zo doet zij nog steeds herstelwerkzaamheden  voor de mensen uit de Paasbergen. 

 

Het was een zeer prettig interview van twee warme mensen. Nu maar hopen dat de 

race van kleinzoon goed verlopen is.   

 

Bert van der Lit 
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VERKOOPT U OOK KUSSENTJES? 

 

Tijdens het Kunstlab Odoorn hebben leerlingen van de basisschool in Odoorn  

prachtige kussens gemaakt. Een groep exemplaren wacht nog op hun creatieve  

maker. Dus kom ze halen bij 

Pand 11! 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
_____________________________________________________________________ 
 
UITNODIGING PINOKKIO 

 
Op zoek naar een peuterspeelzaal bij u in de buurt? Of altijd al eens willen weten hoe 
een morgen/middag op de peuterspeelzaal verloopt? Kom dan op zaterdag 11 juni a.s. 
tussen 10.00 en 12.00 uur naar peuterspeelzaal Pinokkio in Odoorn. 
 
Iedereen is van harte welkom! Opa’s, oma’s, ooms, tantes, verzorgers, maar ook  
aanstaande ouders of ouders waarvan het kind binnenkort de leeftijd van 2 jaar en 3 
maanden bereikt, want dat is de leeftijd dat een kind deel kan nemen aan de  
peuterspeelzaal. 
 
Kom gezellig langs om kennis te maken met de peuterspeelzaal, de leidsters en het 
werk van de peuterspeelzaal! We zien u graag de 11e, u bent van harte welkom! 
 
Met vriendelijke groeten, namens de leidsters, vrijwilli- gers en de 
oudercommissie van peuterspeelzaal Pinokkio 
 
Activiteiten tijdens de open dag: 
 

Springkussen 
Grabbelton 
Verloting 
Schminken 
Ranja voor de kinderen 
Lekkere cake 
Koffie en thee 
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DE PAASBERGEN ZOEKT VRIJWILLIGERS VOOR 

ROLSTOELWANDELVIERDAAGSE 

 

Van 13 tot en 16 juni organiseert woonwijkcentrum De Paasbergen in Odoorn,  

onderdeel van Treant Zorggroep, de jaarlijkse rolstoelwandelvierdaagse. De  

Paasbergen is op zoek naar vrijwilligers die de bewoners willen begeleiden als 

‘duwer’. De vierdaagse vindt dit jaar voor de vijftiende keer plaats. Iedere dag staat 

er een andere route op het programma met onderweg verschillende activiteiten. Ook 

bewoners van omliggende aanleunwoningen en andere Treant-locaties voor ouderen

- en verpleegzorg doen mee. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij de receptie van 

De Paasbergen of mailen naar activiteitenbegeleiders Petra Brokschmidt 

(p.brokschmidt@treant.nl) of Gonnie Suichies (g.suichies@treant.nl). 

___________________________________________________________________ 

 

DE PAASBERGEN EN DE SCHUTSE GENOMINEERD VOOR  

GASTVRIJHEIDSZORG AWARD 2016 

 

Twee locaties van Treant Zorggroep zijn genomineerd voor de Gastvrijheidszorg 

Awards 2016: woonwijkcentra De Paasbergen in Odoorn en De Schutse in  

Coevorden. Met de nominaties horen De Paasbergen en De Schutse tot de tien 

meest gastvrije zorginstellingen van Nederland. De uitreiking van de awards aan de 

winnende zorginstellingen is op 8 juni.  

Zo’n 150 zorginstellingen deden in 2016 mee aan de vernieuwde audit van  

Gastvrijheidszorg met Sterren. Een opvallende tendens is dat steeds meer  

zorginstellingen het auditsysteem gaan gebruiken als intern hulpmiddel om de  

gastvrijheidszorg te verbeteren. 

 

Waarderingssysteem 

Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem voor de kwaliteit van de 

gastvrijheidszorg in zorginstellingen. De waardering komt tot stand via interne  

beoordelingen van management, cliëntenraad, cliënten, medewerkers, vrijwilligers 

en familieleden en daarnaast via twee bezoeken door externe auditeurs, waarvan 

één bezoek als mystery guest. Gastvrijheidsaspecten die worden beoordeeld zijn 

onder meer ambiance, bejegening, beleid, eten & drinken, faciliteiten en  

klantvriendelijkheid. 
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!!OPROEP!!  2 VACATURES OUDERRAAD O.B.S. DE WEIERT !!OPROEP!! 

 

Penningmeester ouderraad:                                                                                                                                

Als ouderraad komen we geregeld bij elkaar samen met de klassenouders en  

teamleider Roelof Jansen. We houden ons bezig met het organiseren van  

verschillende activiteiten gedurende het schooljaar zoals Sinterklaas, Kerst,  

Koningsspelen etc. Kort samengevat de leuke en ontspannende activiteiten voor de 

leerlingen van O.B.S. de Weiert.  In verband met de huidige werkzaamheden van Jan 

Jaap Kuipers moet hij helaas zijn functie als penningmeester neerleggen. Wij zoeken 

daarom een nieuwe enthousiaste penningmeester die dit van hem wil overnemen. 

 

Coördinator oud papier:                                                                                                                                        

De opbrengst van het oud papier is een belangrijke inkomstenbron voor de school. 

Mede hierdoor kunnen we de activiteiten organiseren zoals we dat doen. Samen met 

muziekvereniging ODO verzorgen we de oud papier inzameling voor Odoorn elke 3e 

zaterdag van de maand. Dit houdt in dat wij als O.B.S. de Weiert de oneven maanden 

verzorgen en ODO de even maanden. Per keer zijn er 4 ouders nodig en hier wordt 

aan het begin van het jaar een schema voor gemaakt. De huidige coördinator is Erik 

Wolken die dit reeds jaren verzorgt voor O.B.S. de Weiert. Het is tijd om het stokje 

over te dragen en daarom zoeken wij dus een nieuwe coördinator. 

 

Helaas is het ons tot op heden niet gelukt om er binnen de oudergroep van de school 

invulling aan te geven. Wij zijn ook van mening dat de nieuwe penningmeester en  

coördinator niet perse een ouder hoeft te zijn en ook gerust een betrokken en  

geïnteresseerde Oringer kan zijn. 

 

Mocht je interesse hebben in bovenstaande vacatures dan horen wij dit graag! Spreek 

ons ook gerust aan of stuur een mailtje mocht je vragen hebben ten aanzien van  

bovenstaande. 

 

Met vriendelijke groet namens de huidige ouderraad, 

Edwin Frenay (e.frenay@icloud.com) 

Janine Weinans (janine@weinans.nl) 

Jan Jaap Kuipers (jjkuipers@hotmail.com) 
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SFEERIMPRESSIE 28e DRENTSE WANDEL 4-DAAGSE 
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THEATERKOOR DWARZZ EN HARMONIEORKEST ODO TREDEN SAMEN OP 

 

Het regionaal theaterkoor Dwarzz treedt op zaterdag 28 mei 2016 op met het  

harmonieorkest van muziekvereniging ODO uit Odoorn. Speciaal voor deze  

gelegenheid is een afwisselend programma samengesteld met populaire muziek. Het 

harmonieorkest en het koor brengen nummers uit hun eigen repertoire maar  

bundelen ook hun krachten in een paar ijzersterke popsongs. Muziekvereniging ODO 

is opgericht in 1960. Ooit begonnen als fanfare maar door de komst van fluiten en 

klarinetten is de muziekvereniging tegenwoordig een harmonie. ODO beschikt  

bovendien over een kapel en een opleidingsorkest. Het harmonieorkest van ODO 

bestaat uit ongeveer 50 leden en sinds 2011 is Wout Eshuis de dirigent. Het  

repertoire bestaat zowel uit  populaire muziek als stukken die speciaal voor  

harmonieorkesten zijn geschreven. 

Theaterkoor Dwarzz bestaat dit jaar 10 jaar. Dit werd een maand geleden groots  

gevierd met twee uitverkochte optredens in cultuurpodium VanSlag in Borger. Het 

repertoire van het 15-koppig koor bestaat uit zangstukken die steeds in wisselende 

opstelling en samenstelling worden gezongen. Daarbij wordt veel gedanst en zijn 

verkleedpartijen vast onderdeel van het programma. Het koor zingt populaire  

nummers, zowel in het Engels als het Nederlands. Het gezamenlijk concert is het 

resultaat van een unieke samenwerking tussen koor en orkest en heeft als titel 

‘Dubbel en Dwarzz met ODO’. Het optreden zal plaatsvinden in Ontmoetingscentrum 

Het Anker, Hoofdstraat 9 in Borger. Het is niet nodig kaarten te reserveren, er is 

plaats genoeg. De toegangsprijs bedraagt 5 euro, inclusief een kop koffie of thee.  

Aanvang 20.00 uur. 

Repetities van Dwarzz zijn op dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur in het Dorpshuis 

in Valthe. U wordt van harte uitgenodigd 

een repetitie te bezoeken (graag vooraf 

even melden). 

Contactgegevens:Jan de Ridder 

e-mail: pr@dwarzz.nl 

telefoon: 06-37357288 

Website www.dwarzz.nl 

mailto:pr@dwarzz.nl
http://www.dwarzz.nl/
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OVERDRACHT MARGARETHAKERK IN ODOORN 

 

Op 2 mei jongstleden is het eigendom van de kerk in ons dorp ten overstaan van 

notaris Mr. J. van Buiten officieel overgedragen aan de Stichting Oude Drentse  

Kerken (SOKD). Daarmee werd dit de vijfde kerk die in eigendom komt bij deze 

stichting, die zeer nauw verbonden is met de Stichting Drents Landschap. 

De scheidend directeur van beide stichtingen, de heer van der Bilt, gaf daarbij aan 

een zeer tevreden man te zijn. Dat de kerk, in tegenstelling tot de meeste hervormde 

kerken een naam heeft en dan ook nog van een katholieke heilige, sprak hem als 

Brabander zeer aan. Deze heilige Sint Margriet, is beschermvrouwe van Odoorn en 

van de boerenstand en de oogst.  Voor ons als Oringers is het bijna een onthulling 

dat onze kerk een naam heeft. Onze kerk is verreweg de grootste kerk in het bezit 

van deze stichting. Hij prees de manier waarop het proces in alle openheid met  

respect voor de verschillende belangen was verlopen, dat dit anderhalf jaar heeft  

geduurd zag hij als een bewijs voor de zorgvuldigheid van het proces. 

Hij sprak daarover zijn waardering uit in de richting van het kerkbestuur.  

 

De stichting ODK zal het gebouw, inclusief interieur en orgel, met eerbiediging van 

de bestaande functies, behouden voor het nageslacht, ook vanuit de gedachte dat 

een kerk bijna altijd het hart van een dorp vormt en zeer bepalend is voor het  

dorpsgezicht. Hij wees op de contacten die er zijn met de Stichting Oringer Kerk en 

Cultuur om te komen tot een werkbare beheersvorm voor de dagelijkse praktijk. 

 

Als schrijver van dit artikel wissel ik nu even van pet, als voorzitter van de  

laatstgenoemde stichting kan ik de contacten natuurlijk beamen. Wél wil ik opmerken 

dat we als stichting hierover nog geen besluiten hebben genomen en dat er nog wel 

een aantal zaken te bespreken zijn. Ook hier is zorgvuldigheid en openheid natuurlijk 

van groot belang. Ik kan nu al stellen dat onze stichting bij een positief besluit  

absoluut behoefte heeft aan versterking van zowel het bestuur als van het aantal 

vrijwilligers. Er komt dan nogal iets op ons af, maar dat moet voor het dorp Odoorn, 

met al zijn organisatiekracht, een haalbare kaart zijn. Misschien doen we nog wel 

een beroep op sommigen van u of, als u zich geroepen voelt, mag u zich natuurlijk 

ook nu al aanmelden.  

 

Waar voorheen de kerkenraad medewerking verleende aan dit soort bijeenkomsten, 

bestaat er nu een werkgroep die de taken rondom de kerkdiensten e.d. van de  

kerkenraad heeft overgenomen. Zowel de kerkdiensten als ook dit soort activiteiten 

gaan derhalve gewoon door!   
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De pet van redactielid gaat nu weer op. 

De genodigden van diverse organisaties, werden vervolgens door de pastoraal  

medewerkster, mevrouw Westerik op een bijna poëtische manier toegesproken. 

De zwerftocht van de grote stenen, die nu de basis vormen van de consistorie, was het 

begin van het verwerkelijken van een middelpunt, waar mensen samen kunnen  

komen, waar je omheen verder kon bouwen etc. 

Zij noemde de kerk een gebouw van verlangen dat onmisbaar is, “niemand wil de kerk 

kwijt”. Er zijn twee pijlers om mee verder te gaan: verlangen en verbondenheid. 

Ook zij sprak warme woorden in de richting van de dames van het kerkbestuur, zowel 

voor hun rol bij de afwikkeling van dit proces, inclusief het fusieproces met de  

wijkgemeente Grote Kerk in Emmen, als voor hun rol gedurende een reeks van jaren 

in het verleden. 

 

Omdat mevrouw Westerik zich niet aan een Drents gedicht van Marchienus Elting  

durfde of wilde wagen droeg organist Wim Boer dit gedicht, geschreven vanuit het  

gezichtspunt van de stenen van de vloer van onze kerk, voor. 

Vervolgens werd de akte ondertekend en werd de koopprijs van € 1,-- betaald, die  

overigens wel eerst geleend moest worden. We moeten maar hopen dat dit niet  

symbolisch is. Wim Boer gaf vervolgens het orgel, dat ook monumentaal is trouwens, 

nog eens volledig “de sporen”. De pannen rabbelden op het dak en dat allemaal  

midden in ons dorp. 

 

Na het officiële gedeelte kon er natuurlijk onder het genot van een hapje en een  

drankje worden nagepraat 

en nader kennis gemaakt. 

Uiteindelijk was dit toch 

een  

historische middag, zo 

vaak worden geen  

kerkgebouwen gekocht 

en verkocht en zeker niet 

in Odoorn. 

 

Theo Zondag 



28 

 

EXPOSITIE BIEB EN KERK 

Bibliotheek 

Sinds januari 2015 geef ik elke dinsdag schildercursus in het jeugdgebouw in 

Odoorn. Elk mens is creatief en doet daar op zijn manier zijn voordeel mee. Een 

groep mensen vindt het heerlijk om te schilderen. Een hobby waar je heerlijk in op 

kan gaan. Even de wereld om je heen vergeten en alleen met je eigen creatief  

proces bezig. Zo zijn in Odoorn meerdere cursisten gestart. “Ik heb nog nooit  

geschilderd, lijkt me wel leuk maar ik weet niet of ik het kan.” En het is wekelijks een 

verrassing hoe mooi de resultaat zijn (ook te zien op: facebook.com/atelierbertha.) 

In maart/april was de schildersgroep gevraagd te exposeren in de bibliotheek. De 

groep was enthousiast, maar vond het ook eng. Zomaar je werk tentoonstellen, open 

en bloot, kwetsbaar omdat mensen er van alles van kunnen vinden. Toch hebben we 

het gedaan en de wanden in de bibliotheek opgesierd met heel veel schilderijen. 

Werk in allerlei verschillende thema’s, sferen en kleuren. En de expositie is goed  

ontvangen. Dat smaakt naar meer…. 

 

 

 

 

 

Kerk 

In de maanden juni en juli gaan we exposeren in de kerk. In de bieb betrof het alleen 

werk van de cursisten. Bij deze expositie zal ook mijn eigen werk te zien zijn.  

Daarnaast is het werk van Karin Koudenburg en haar cursisten te zien. Karin geeft 

cursussen in boetseren en pottenbak-

ken. Een mooie combinatie en aan-

vulling op elkaar, het keramische 3d 

werk en de 2d schilderkunst. Er zal 

dus heel veel te zien zijn in de kerk. 

Bertha 
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Voor meer informatie: 

 info@karinkoudenburg.nl  www.karinkoudenburg.nl 

 info@atelier-bertha.nl  www.atelier- bertha.nl 
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SIVO 

 

De organisatie van het Internationale Dans en  

Muziekfestival SIVO in Odoorn ziet dat er veel 

vraag is naar kaarten voor de galavoorstelling op 

zaterdagavond. Mogelijke verklaring daarvoor is het optreden van het 

“Wereldorkest”. In de voorverkoop zijn al opvallend veel  

entreebewijzen via de website www.sivofestival.nl verkocht. Ook voor de  

matineevoorstellingen voor speciale doelgroepen zoals leden van de Zonnebloem, 

ouderen, Vrouwen van Nu en andere groepen, loopt de verkoop heel goed. Het  

SIVO-festival is van woensdag 3 tot en met zondag 7 augustus. 

 

Het SIVO-festival, dat dit jaar voor de 32-ste maal wordt gehouden, wordt nu op een 

andere leest geschoeid. Het festivalterrein is voor iedereen vrij toegankelijk en voor 

de voorstellingen in de Gala- en SIVO-tent wordt entree geheven. 

 

http://www.sivofestival.nl
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Nieuw dit jaar is dat het zogenaamde “Bal der naties” tijdens het komende festival niet 

uitsluitend voor deelnemers en gastgezinnen te bezoeken is, maar als een volwaardig 

programmaonderdeel in de programmering is opgenomen. Het “Bal der naties” is ooit 

op verzoek van buitenlandse dansers en muzikanten ontstaan. Zij hadden duidelijk 

behoefte aan een informeel moment waarop ze elkaar tijdens het festival konden  

ontmoeten. De folkloregroepen traden met elkaar en voor elkaar op en zorgden vanaf 

het de eerste editie voor een waar verbroederingsfeest.  

 

Het leverde bijzondere momenten op zoals bijvoorbeeld van Amerikaanse dansers die 

dansten op Russische muziek. Grieken die Turken de sirtaki leerden en deelnemers uit 

landen van de Balkan, die eigenlijk niet met elkaar mochten spreken, maar tijdens  

SIVO samen een oud emotioneel lied ten gehore brachten. Gezien het grote succes en 

het bijzondere karakter meent de SIVO-organisatie dat het “Bal der naties” een  

openbaar toegankelijk feest moet worden.  

 

Het dansprogramma van het SIVO-festival staat met dertien buitenlandse en vijf  

Nederlandse dansgroepen in de steigers en ook het programma voor de nieuwe  

SIVO-tent is nagenoeg rond. Hier kunnen bezoekers genieten van fraaie combinaties 

van zang, muziek en dans, maar ook zelf in actie komen. Op het horecapodium treden 

’s avonds verschillende singer-songwriters op. 

 

De voorverkoop is niet alleen begonnen via de website www.sivofestival.nl, ook in het 

dorp Odoorn zelf kunnen kaarten voor de dansoptredens worden gekocht. Aan de  

kassa’s van supermarkt Coop Schippers aan de Exloërweg in Odoorn kunnen vanaf 

maandag 4 juli kaar-

ten voor het festival 

worden aange-

schaft. 

http://www.sivofestival.nl
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HISTORISCH RONDJE EXLOO 

 

De historische vereniging Carspel Oderen heeft de wandel 

route Historisch rondje Exloo, sieraad van Drenthe  

ontwikkeld. Deze wandeling biedt de gelegenheid om veel 

van de historische aspecten van Exloo en omgeving te 

leren kennen. De gemeente Borger-Odoorn heeft deze uitgave financieel mede 

ondersteund. De route wordt dinsdagmiddag 17 mei om 14.00 uur aangeboden 

aan wethouder van cultuur Albert Trip,  in het gemeentehuis in Exloo.  

 

Tijdens de wandeling komt u langs vele historische plaatsen en objecten in en rond 

Exloo, zoals het diner-café Bussemaker (al in Exloo sinds 1880), het oude station, de 

Ballastput, de Leewal, een tweetal oorlogsmonumenten, de ijsbaan, keien, een  

grafheuvel enz.  

 

Natuurlijk is de vermeende stad Hunsow niet vergeten, loopt u door een  

smeltwaterdal en ziet u herinneringen aan de dorpsbrand van 1884. 

Bij elk historisch punt staat in het 

boekje een korte toelichting. De route 

is ongeveer 13 kilometer  en leidt door 

het dorp en naaste omgeving. Natuur-

lijk is de route ook per fiets af te leg-

gen.   

Historisch rondje Exloo, sieraad van 

Drenthe is verkrijgbaar voor  

€ 1,50 bij het TIP in het Schapen  

informatiecentrum in Exloo en bij  

Warenhuis Geerts. 

 

Meer informatie:  

Roelof Hoving  

Tel: 0591-549268 (privé) 

06-29560994  
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BOEKEN (JULI 2016) 
 
n.a.v. Tonja Elbers, Niet voor softies, Alkmaar 2016 
 
VAN ZIEK NAAR OPERATIE NAAR  HERSTEL. 
 
De schrijfster is 26 jaar en moest, toen ze 8 jaar was, geopereerd  worden 
vanwege een hersentumor. Een tumor is een gezwel, een gevaarlijke verdikking in je 
hoofd. Ze heeft dus heel wat meegemaakt tussen thuis en ziekenhuis in. Samen met 
iemand van de uitgeverij heeft Tonja  een verhaal geschreven over het verloop van 
de ziekte. Ze heeft wel dingen veranderd : leeftijd, ervaringen enz. Toch is het boek 
levensecht, want gebaseerd op wat ze zelf heeft meegemaakt. 
 
De grote lijn 
In de decembermaand, vlak voor de kerstvakantie, hoort Sanne, 12 jaar, in het  
ziekenhuis dat er vocht in haar hoofd zit op een verkeerde plek. Ze moet geopereerd 
worden. Later blijkt dat ze nog een keer onder het mes moet omdat een tumor (zie  
boven) haar hoofd verstopt. Die tweede, snel uitgevoerde, operatie maakt het leven  
heel moeilijk voor haar omdat ze leuke dingen op school niet kan meemaken en omdat 
ze in de manege Kees, op wie ze een beetje verliefd is, niet meer kan zien. Bovendien 
blijkt dat na de operatie haar mond een beetje scheef staat en ze maar moeizaam kan 
praten. Gelukkig wordt ze thuis goed opgevangen. 
Omdat ze jarig is krijgt ze iets wat ze graag wilde hebben n.l. een hondje, Kasper. Ze  
oefent flink met de uitspraak van woorden en slaagt bij het tussentijdse examen van de 
puppycursus. Op school doet Sanne nog mee op een toneelavond samen met Kasper 
Een geslaagde act. Al deze dingen vormen een tegenwicht tegen de zware dingen die 
het herstel lastig maken. 
 
Conclusie 
Ik noem nog 2 zaken : 
1) Op p. 182-184 bedankt de schrijfster voor de hulp die ze bij het schrijven van het 
boek ontving speciaal de begeleidster van de uitgeverij. 
2) De titel ‘Niet voor softies ‘ komt voor op pagina 46. De bazin van de manege zegt 
het na Sannes verslag van de 1e operatie. Het gaat echter niet zozeer over het feit of 
Sanne al dan niet een softie is maar over het feit dat ze leert doorzetten bij  
tegenslagen omdat anderen haar steunen. De titel kan beter luiden: Sanne en Kasper 
hebben succes! 
 
Dit is in elk geval een mooi boekje want je leert dat je als het tegenzit, zoals bij ziekte,  
gewoon moet volhouden. Dan komt het hoe dan ook goed. 
                                                                                                                                   
Frans Brinkman    
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TOT ZIENS! 

Na 37 jaar met veel plezier gewerkt te hebben in de 

Bibliotheek Odoorn heb ik per 1 mei een nieuwe 

werkplek gekregen in de gemeente Coevorden. Ik wil iedereen heel hartelijk  

bedanken voor het vertrouwen en de altijd plezierige samenwerking. Carijn Bijl en 

Gea Uil nemen mijn taken vanaf 1 mei over. Ik wens Carin, Gea en de vrijwillige  

medewerkers veel plezier toe met hun werkzaamheden in de Bibliotheek Odoorn. 

Hartelijke groeten, Dineke Meijering 

 

EXPOSITIE ERIC EN COBY HOEVERS-LEIJENHORST IN BIBLIOTHEEK 

ODOORN 

In de maanden mei en juni exposeren Eric Hoevers en Coby Hoevers-Leijenhorst uit 

Emmen in de Bibliotheek Odoorn. Eric tekende als kind al graag en ging met zijn 

grootvader ( die schilderde in olieverf) mee, op zoek naar onderwerpen in de natuur. 

Zo kreeg hij de liefde voor het tekenen, met name pentekenen, als het ware “met de 

paplepel ingegoten”..Coby is altijd al gefascineerd geweest door de  

aquarelleertechniek en is al in de jaren tachtig lessen gaan volgen aan het Creatief 

Centrum te Amersfoort. Om haar tekenvaardigheid verder te ontwikkelen volgde ze 

daar ook lessen in modeltekenen en model schilderen. Eric exposeert lino’s en etsen 

en Coby aquarellen. De expositie is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de 

Bibliotheek . 

 

AFGESCHREVEN BOEKEN 

Van 1 juni t/m 12 augustus worden er afgeschreven boeken en tijdschriften verkocht. 

Er zijn allerlei soorten boeken te koop: romans, kinderboeken en boeken over diver-

se onderwerpen. Ook worden er afgeschreven tijdschriften verkocht. De boeken en 

tijdschriften zijn vriendelijk geprijsd. Misschien wel geschikt voor uw vakantiekoffer! 

 

DREUMESUURTJE 

Maandag 13 juni 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. 

 

VAKANTIEREGELING ZOMER 2016 

De Bibliotheek Odoorn is de hele zomer geopend. 

Alleen op onderstaande vrijdagen is de Bibliotheek gesloten: 

Vrijdag 22 juli, 29 juli, 5 augustus, 12 augustus, 19 augustus en 26 augustus 

In de vakantieperiode is de uitleentermijn 4 weken. Wij wensen iedereen een fijne 

vakantie! Bibliotheek Odoorn, Langhieten 5 www.bibliotheekodoorn.nl  

http://www.bibliotheekodoorn.nl
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

 
Keienwegen zoals de Schaapstreek en de Exloërzandweg zijn in het kader van de 
werkverschaffing in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw aangelegd. De keien  
werden gedolven bij de heideontginning.  
 
Bron: www.facebook.com/Odoorn 
 
 
 
 
 


