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29e jaargang no. 3 

November 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 4 december  GEEN DIENST 
 
Zondag 11 december  10. 00 uur   Helene Westerik (Advent III) 
 
Zondag 18 december  GEEN DIENST 
 
Zaterdag 24 december 22.00 uur  Helene Westerik (Kerstnachtdienst) 
 
Vrijdag 30 december  19.30 uur  Helene Westerik (Herdenking  
       overledenen 2016) 
 
 
DORPSAGENDA 
 
Dinsdag 13 december 17.00 uur  Kerstmarkt, Plein & Boshof 
Donderdag 15 december 16.00 uur   Aktiviteitengroep 55+ Kerstmiddag, 
       Boshof 
Zaterdag 17 december  20.00 uur   SOKC, Flintenkoor, in de kerk 
Maandag 19 december 18.00 uur  Vrouwen van Nu, Kerstviering,  
       Boshof 
Woensdag 28 december  19.30 uur  Volkszang, Boshof 
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VAN DE REDACTIE 
 
Het zijn vreemde tijden. In Amerika kiest men tot verrassing van bijna iedereen een 
amateur-politicus tot president, in Engeland wil de meerderheid niet langer bij Europa 
horen en of het SIVO nog doorgaat weten we niet zeker, laat staan in welke vorm dit 
gaat gebeuren. 
 
Mijn grote favoriet Leonard Cohen heeft definitief “So long, Marianne” gezegd, maar 
die had zijn verscheiden ten minste nog tussen de regels door aangekondigd op zijn 
laatste CD. Dat begint blijkbaar ook een trend te worden, zie de laatste CD van  
David Bowie. 
 
Aan de andere kant zijn het ook weer heel gewone tijden. Sint Maarten heeft weer 
plaatsgevonden, Sinterklaas komt gewoon weer (alleen de kleur van de Pieten is nog 
niet helemaal duidelijk) en ook onze eigen kerstmarkt gaat gewoon weer door (zie 
verderop in dit nummer). De najaar tradities blijven plaatsvinden en op die manier 
houden we houvast in deze roerende tijden.  
 
Uw dorpskrant blijft u op de hoogte houden van al het wereldnieuws in Odoorn, dus 
dat zit helemaal goed. 
 
Veel leesplezier en de kop der veur!! 
 
Theo Zondag 
 
___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 21 december. 
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 december. 
 
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 
 
  
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 
 
Hondje 
 
Na jarenlang een hondenloos leven te hebben geleid besluiten junior 1, 2 en ikzelf dat 
het anders moet. En nadat we wederhelft hebben overtuigd van de noodzaak komt er 
een hond.  
 
Wederhelft, die zich weliswaar niet wenst te bemoeien met thondje laat zich graag van 
advies voorzien door een hondhoudende collega. Deze heeft hem dringend  
aangeraden met thondje op cursus te gaan. “Anders krijg je er spijt van” brieft  
wederhelft het dreigende onheil door. Dat wil ik natuurlijk niet en met frisse tegenzin 
geef ik me op voor de cursus. 
 
Al snel word ik verwacht voor de eerste les. Zenuwachtig hijgend staan thondje en ik 
tussen de andere cursisten. “Hoe laat je je hond zitten?” vraagt de cursusleider. De 
schrik slaat me om het hart. Zitten? Dat kan thondje helemaal niet. Mijn medecursisten 
laten graag zien hoe braaf hun hondje gaat zitten. Thondje en ik kijken elkaar aan. “Zit” 
zeg ik tegen thondje. Er gebeurt niets. “Zit” roep ik nogmaals. Thondje kijkt me aan, 
maar doet nog steeds niets.  
 
Daarna moeten de hondjes af. De baasjes  
commanderen dat het een lieve lust is en alle 
hondjes zakken slaafs door hun pootjes. Thondje 
blijft staan. Af behoort namelijk niet tot het  
vocabulaire van thondje. Terwijl mijn temperatuur 
stijgt kijk ik zenuwachtig lachend om me heen.  
En ineens herinner ik me hoe ik 13 jaar geleden 
met junior 1 naar een terugkommiddag van de 
zwangerschapsgym ging. Trots legde ik mijn 
spruit op zijn rug tussen de andere spruiten... die 
allemaal al konden ZITTEN! Gelukkig kon ik snel 
in de herkansing en bij de tweede bijeenkomst 
kon ik hem verheugd op zijn billen tussen de  
anderen zetten. De anderen die inmiddels al  
konden STAAN. De derde bijeenkomst heb ik 
toen vriendelijk doch beslist afgezegd.  
 
Maar ach, uiteindelijk heeft 1 best leren zitten, staan en lopen. Dus met thondje zal het 
ook wel goed komen. Denk ik. 
 
Bianca 



4 

 

SINT MAARTEN 
 
Waar de oorsprong van deze traditie ligt is nog niet helemaal zeker. Moderne  
onderzoekers houden het meestal op een bedelfeest waar de rijkere bevolking de 
armere medemens een extra gift gaf. Sint-Maarten is dus eigenlijk een bedelfeest, en 
bedelfeesten waren nodig in de moeilijke wintermaanden.  
 
Als bedelfeest was Sint-Maarten lange tijd een feest voor de armen. Rijke burgers 
zagen hun kinderen er liever niet aan mee doen. Pas in de jaren '20 en ‘30 van 
de 20e eeuw veranderde deze houding. Het Sint-Maarten werd toen juist gezien als 
een mooie, eigen traditie, die behouden moest worden. 
 
Vandaag de dag is het een gezellig kinderfeest waar de kinderen de meest mooie 
lampionnen maken en langs de deuren gaan om na het zingen van de alom bekende 
liedjes getrakteerd te worden. Het snoepgoed verdwijnt meestal in de meegenomen, 
soms uitpuilende, rugtassen en op naar de volgende deur. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/20e_eeuw
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BEHEERSFUNCTIE SOKC OFFICIEEL 
 
Het is zover. De SOKC heeft op 21 oktober j.l. officieel het dagelijks beheer van de 
Oringer kerk op zich genomen. De ondertekening van de overdracht vond plaats in 
de kerk door vertegenwoordigers van de SOKC en het Drents Landschap/Stichting 
Oude Drentse kerken. De doelstelling van beide partijen is het behoud van de 
kerk in Odoorn. 
 
De SOKC zal dus, naast het organiseren van culturele activiteiten,ook  
aanspreekpunt zijn voor de dagelijkse gang van zaken in de kerk, waaronder klein 
onderhoud, het verhuren van de kerk voor trouwerijen, begrafenissen en andere 
activiteiten die goed in het gebouw kunnen plaatsvinden. Informatie hierover kan 
worden ingewonnen via de website www.sokc.nl of via de mail h.klein@sokc.nl. 
 
Omdat het takenpakket van de SOKC is uitgebreid, is het fijn als er wat meer  
mensen een steentje willen bijdragen. Dit kan op diverse manieren. Bijvoorbeeld 
door, als het nodig is, de handen uit de mouwen te steken ten behoeve van de 
schoonmaak, het tuinonderhoud, het uitvoeren van kleine reparaties of andere 
voorkomende werkzaamheden.  
 
Ook het bezoeken van de culturele activiteiten is een manier om aan de  
instandhouding van de kerk mee te werken. In juni is de SOKC-folder huis aan 
huis verspreid in Odoorn en ook op de website is het actuele aanbod te vinden. 
We zien de kerk graag als een levendig geheel in het centrum van ons dorp. En 
ideeën over te organiseren activiteiten zijn altijd van harte welkom. 
En 'last but not least' is donateurschap van groot belang. Gelukkig zijn er al veel 
Oringers (en ook mensen buiten Odoorn) donateur, maar het zou mooi zijn als er 
nog wat meer mensen ons via donaties gaan steunen. Informatie hierover en voor 
opgave als donateur kunt u bij de bestuursleden aankloppen of ook via de  
hierboven genoemde website en mailadres. 
 
We hopen veel enthousiaste reacties te mogen ontvangen. 
Namens de SOKC, Theo Zondag (voorzitter) 
 

 

http://www.sokc.nl/
mailto:h.klein@sokc.nl
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SIVO-FESTIVAL VERHUIST (DEELS) NAAR EMMEN EN OP DE KALENDER 
 
Met een korter festival rond Pinksteren en een gedeeltelijke 
verhuizing naar Emmen ziet het bestuur van het Wereld  
Muziek- en Dansfestival SIVO in Odoorn voldoende  
aanknopingspunten om de komende periode verder te praten 
over een doorstart van het SIVO-festival in 2017. Inmiddels zijn 
alle ontvangen reacties en suggesties besproken. Naast veel 
hartverwarmende mails kwamen er vooral de laatste tijd nog 
enkele bruikbare ideeën binnen. Uit alle reacties bleek dat het SIVO  
gedachtegoed nog steeds levensvatbaar is. 
 
Vanuit de eigen vrijwilligersgroep zijn verschillende initiatieven gestart. Een aantal, 
vaak jonge mensen met een echt SIVO-hart, heeft aangegeven de kar te willen 
gaan trekken, gesteund door een deel van de huidige ervaren bestuursleden.  
Daarnaast is er het initiatief van Jannet Westebring uit Emmen die in Odoorn  
opgroeide met het SIVO-festival. Tegenwoordig is ze als muziekliefhebber en als 
vrijwilliger bij muzikantenvereniging ‘Unplug and play’ druk doende met het  
organiseren en ondersteunen van allerlei evenementen in en om Emmen.  
 
Op 18 september was ze mede verantwoordelijk voor de succesvol verlopen  
stadsbarbecue in de oude Emmer dierentuin. Het evenement met honderdveertig 
standhouders, tientallen artiesten, goochelaars en ballonkunstenaars in de oude 
dierentuin trok duizenden bezoekers. Ook zij denkt dat het SIVO-festival in een 
nieuwe opzet zeker kansen heeft en heeft daarnaast aangeboden aan de doorstart 
haar steentje te willen bijdragen.  
 
Belangrijkste uitgangspunten in de nieuwe plannen: 
 - het festival houdt als thuisbasis Odoorn, maar voorstellingen vinden voor een  
   belangrijk deel ook in Emmen plaats. 
-  verplaatsen van het hele evenement van week 31 naar Pinksteren 
-  geen week, maar maximaal vier dagen 
-  financieel niet afhankelijk van betalende bezoekers 
-  brede (financiële) steun prov. Drenthe en gemeente Borger-Odoorn en Emmen 
-  SIVO-festival  in 2017 moet haalbaar zijn  
-  nieuw plan moet duurzaam en voor meerdere jaren zijn 
 
Het hele plan staat of valt natuurlijk met daadwerkelijke steun van overheden en de 
beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers, niet alleen tijdens het festival, maar het 
hele jaar door. Het SIVO-bestuur hoopt op zeer korte termijn het licht definitief op 
groen te kunnen zetten. 
 
Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met: 
SIVO-voorzitter René Wiggers, 06 537 388 51 of Jannet Westebring, 06 263 415 26 
Zie ook: www.sivofestival.nl 
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MECHANISATIEBEDRIJF MEIJERING 
 
Op een donkere novemberavond sprak ik 
met Albertus Meijering van  
Mechanisatiebedrijf  Meijering aan de 
Hoofdweg 12 tussen Odoorn en Klijndijk. 
 
Voordat we aan ons gesprek begonnen kreeg ik eerst een bijzonder interessante 
rondleiding door het bedrijf, waarbij Albertus mij op een heel enthousiaste manier 
allerlei aspecten van het bedrijf liet zien. Van MF tractoren tot Stiga en Viking  
gazonmaaiers en van Stihl bladblazers tot kettingzagen. 
 
In de showroom stonden enorme tractoren met manshoge wielen en banden tot aan 
zeer minieme onderdelen als de schakel van een kettingzaag. Alles wat er op het 
gebied van de landbouwmechanisatie bestaat is naar mijn idee aanwezig, maar ook 
op het gebied van “Tuin -en Park machines” is het aanbod enorm. 
 
Albertus is het bedrijf begonnen in het achterhuis van de huidige woonboerderij op 
deze plek, nadat hij daarvoor een periode in loondienst in dit vak werkzaam was  
geweest. Toen hij in 1984 over de toenmalige N34 tussen Klijndijk en Odoorn reed 
zag hij de bovengenoemde boerderij te koop staan.  
 
Ooit boerde de heer Nijland er, later was wegenbouwbedrijf Hemmen hier gevestigd. 
Het woonhuis met kapschuur en een perceel grond met een totale oppervlakte  van 
75 are werd aangekocht. Wegenbouwbedrijf Hemmen verhuisde naar Emmen.  
 
In 1986 is de N34 om Odoorn en Klijndijk aangelegd, dit betekende dat het bedrijf 
beter bereikbaar werd. In 1989 was de ontwikkeling van het bedrijf dusdanig dat er 
een nieuw pand gerealiseerd werd, dit had overigens nogal wat voeten in  aarde. 
De provincie  heeft ingestemd met de nieuwbouw.  
Een belangrijk argument was dat het soort bedrijf verbonden was met de agrarische 
sector en daarom was het gerechtvaardigd om het bedrijf in agrarisch gebied uit te 
breiden. 
 
Hoewel er dus geen band met Odoorn bestond is het bedrijf op deze plaats na een 
voorzichtige aanloopperiode flink gegroeid. Inmiddels zijn er zes mensen werkzaam.  
Er moest een klantenkring worden opgebouwd en de schaalvergroting in de  
landbouw deed toen al zijn intrede. De kleine boerenbedrijven stopten ermee. De 
eerste nieuwe tractor werd verkocht aan buurman Vleems.  
In 1985 werd de eerste beregeningsmachine verkocht, daarna nam de verkoop  
ervan behoorlijk toe. Het onderdeel “Tuin- en Park machines ” is vanaf het begin een 
belangrijk onderdeel geweest van het bedrijf, onder het motto wie het kleine niet eert 
is het grote niet weerd. Als bedrijf bied je de klant een totaalpakket aan. Klanten  
stellen persoonlijk contact en een haal-en brengservice van de grasmaaier erg op 
prijs. 
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Schaalvergroting 
Tegelijk met  de schaalvergroting in de landbouw ging het mechanisatiebedrijf mee 
met deze schaalvergroting. 
Er zijn misschien wel minder boeren en minder machines, maar de capaciteit van 
deze machines is wel enorm toegenomen. Dat betekent natuurlijk ook iets voor het 
mechanisatiebedrijf. 
Een gevolg hiervan is volgens Albertus de steeds groter wordende kapitaalbehoefte 
van de landbouwbedrijven en daarmee ook van zijn bedrijf. 
Een tractor kost tegenwoordig tussen de € 60.000 en € 160.000, met uitschieters 
naar boven en dat is nog maar een deel van het benodigde materieel. 
Als Massey Ferguson dealer is het bedrijf verplicht om in elk geval één nieuwe en 
één zogenaamde demotractor op voorraad te hebben, de laatste om een potentiële 
koper de gelegenheid te geven om te ervaren of  de aan te schaffen  tractor aan de 
wensen voldoet. 
Meijering is dealer van het befaamde tractoren merk Massey Ferguson, maar ook 
van merken als Stihl, Viking, Stiga en Iseki. 
  
In 2010 bouwde de familie Vleems een nieuwe boerderij aan de Achterweg en  zo 
kwam de oude boerderij en een perceel grond te koop. De familie Paas heeft de 
boerderij en een  paar schuren gekocht. Inmiddels is de oude boerderij vervangen 
door een prachtige nieuwe stijlvolle woning en is er een nieuw bedrijfspand  
neergezet voor het maken van o.a. ambachtelijke keukens.  
Het perceel  grond ter grootte van ongeveer 1 hectare werd door Mechanisatiebedrijf 
Meijering aangekocht. 
In 2014 is daar de nieuwe toegangsweg naar het mechanisatiebedrijf gerealiseerd 
en is er rond dit perceel een windsingel aangeplant. De procedure om het  
bestemmingsplan te wijzigen is inmiddels voltooid. 
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MECHANISATIEBEDRIJF MEIJERING (VERVOLG) 
 
Nieuwe verkoopkanalen 
De klantenkring is sterk vergroot door onder andere het fenomeen Marktplaats als  
verkoopkanaal te benutten. Mensen uit bijvoorbeeld Rotterdam en Limburg rijden naar 
Klijndijk voor de aanschaf van een machine. Door velen wordt dit toch gezien als een 
bedreiging voor bestaande fysieke bedrijven en Albertus erkent dat dit in sommige  
gevallen ook wel zo is, maar het is tevens ook een prima marketing- instrument voor  
het bedrijfsleven. Het gaat dan niet meer om tweedehandsspulletjes na een  
zolderopruiming maar om het in de markt zetten van serieuze kapitaalgoederen. 
 
Precisielandbouw 
Dat ook de ontwikkeling in de landbouwmechanisatie niet stil staat behoeft geen  
betoog. De tendens gaat steeds meer in de richting van precisie-landbouw, waarbij 
GPS evenals sensortechnologie een belangrijke rol spelen. Een  voorbeeld  hiervan is 
dat van elke vierkante meter van een perceel exact gemeten kan worden wat daar de  
opbrengst van is. Dat levert  belangrijke informatie op over bij voorbeeld de mate van 
bemesting, die uitgevoerd moet worden. In feite wordt de landbouw een volstrekt  
hi-tech gebeuren. De eerdergenoemde grote kapitaalbehoefte betekent ook dat er 
steeds meer wordt verwacht van het bedrijf aan kennis op het gebied van financiering 
en wat daarmee samenhangt. Men speelt daarbij vooral een bemiddelende rol en men 
deelt kennis. 
 
Het was een boeiende avond, naast het bovenstaande bespraken Albertus en  
ondergetekende nog een reeks van onderwerpen die minder met het bedrijf te maken 
hadden als met algemene ontwikkelingen. Ik zal u dat besparen, het artikel zou veel te 
ver voeren en misschien zelfs niet passen binnen onze dorpskrant. 
 
Theo Zondag   
 

___________________________________________________________________ 
 
COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING 
 
De opbrengst van de collecte voor de  
Nederlandse brandwondenstichting  
gehouden van 9 tot en met 15 oktober 2016, 
was dit jaar € 607,19. 
 
Namens de brandwondenstichting wil ik 
graag iedereen, gevers en collectanten,  
hartelijk danken . 
 
Sylvia Geerts  
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BOER ZOEKT SLIP 
 
‘t Is alweer november en de toneelvereniging heeft nog 
niks van zich laten horen...., maar we zitten niet stil 
hoor. We zijn alweer druk aan het repeteren met een 
klucht dit seizoen.                                                                                      
 
"Boer zoekt slip"; hierover hoeven we verder niet veel te 
vertellen, de titel zegt genoeg. Geschreven door Jozef 
Zeitler en vertaald door Ben ten Velde. 
 
Vele jaren speelden wij onze eerste avond op een  
donderdag, dit jaar spelen we op twee vrijdagen en  
twee zaterdagen. 
 
Om alvast te noteren in de agenda: 
1e voorstelling op vrijdag 3 februari 
2e voorstelling op zaterdag 4 februari 
3e voorstelling op vrijdag 10 februari 
4e voorstelling op zaterdag 11 februari 
 
Wij gaan ons best doen om er vier topavonden van te maken en hopen u op één van 
de avonden te mogen begroeten! 
 
Vriendelijke groet, 
Toneelvereniging De Heidebloem 
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 

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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DE PIET MET HOOGTEVREES. 
 
Sinterklaas is weer in Nederland. Alles is weer goed gekomen en Sinterklaas gaat 
weer druk aan het werk om alle kinderen op tijd de cadeautjes te kunnen geven. Een 
belangrijke hulp voor de Sint is de “Dakpiet”. Hij helpt de Sint als hij over de daken rijdt 
met Amerigo. Heel erg belangrijk is dat hij de teugels goed vast heeft bij de lastige 
schoorstenen en gladde dakgoten zodat Amerigo geen misstap maakt. Daar moeten 
we niet aan denken. Sinterklaas zou dan zo maar van het dak vallen. Daar moeten we 
toch niet aan denken. 
 
Sinterklaas wilde graag even met Dakpiet oefenen, immers er zijn altijd wel wat nieuwe 
dakgoten, schoorstenen of dakkapellen die vakkundig omzeild moeten worden. De 
Sint heeft de Zadelpiet al gevraagd om Amerigo op te zadelen, zodat ze samen de 
daken kunnen gaan verkennen. Maar waar de Sint ook kijkt, Dakpiet is nergens te  
bekennen. De Sint roept Hoofdpiet bij zich en vraagt of hij misschien Dakpiet heeft  
gezien. Het enige wat Hoofdpiet daarop kan zeggen is: “uuh….. tja,… even kijken. Hij 
was vanmorgen hier nog wel ergens…..” Nou daar schiet de Sint niets mee op. Alle 
pieten worden opgetrommeld en de zoektocht naar Dakpiet begint.  
 
Echt overal wordt er gezocht. Op zolder, in de kelder, onder alle pietenbedden, in de 
tuin en ja zelfs onder de omgedraaide emmers die voor de stal staan wordt gekeken. 
Nergens is Dakpiet te bekennen Opeens hoort de Sint Amerigo hinniken. Dat is raar 
want het paard van Sinterklaas is doorgaans stil en erg gedwee. De Sint gaat naar de 
stal, naar Amerigo. Het paard van Sinterklaas kijkt de hele tijd naar een hoek van de 
stal waar de grote strobalen liggen. De Sint kijkt achter de grote ronde strobalen en 
vindt Dakpiet, achter de strobalen helemaal in elkaar gedoken. “Maar Dakpiet, we  
zouden toch gaan oefenen voor pakjesavond?”  
 
Dakpiet staat schoorvoetend op, klopt het stro van zijn pietenpak en zegt: “Ja  
Sinterklaas, maar ik kan niet”. Daar snapt de Sint niets van. “ Ja Sinterklaas, ik ben nu 
al twee keer van het dak gevallen. Eén keer van twee hoog in de tuinvijver en één keer 
van drie hoog pardoes op een rozenstruik. Ik durf niet meer”. De Sint is verbaasd en 
ook bezorgt. “Je hebt je toch geen pijn gedaan Piet?” Nou dat viel gelukkig mee, alleen 
een paar schrammen en blauwe plekken. Maar een Dakpiet met hoogtevrees is toch 
wel lastig. 
 
“Laten we eens kijken of één van de andere pieten ons kan helpen” zegt de Sint. Maar 
helaas, geen van de andere pieten kan helpen. De één kan niet met paarden overweg, 
de ander heeft al een taak en weer een andere piet is allergisch voor paarden. “Je zult 
toch mee het dak op moeten Dakpiet” zegt de Sint. “Kom op we gaan het even  
proberen. Klim hier eens op het dak, dat is niet zo hoog”. Dakpiet luistert naar de Sint 
en staat op, loopt al bibberend en zwetend naar de regenpijp en na één meter klemt hij 
zich vast aan de regenpijp en durft niet meer verder. Het zweet staat op het voorhoofd 
van Dakpiet. Sinterklaas is ten einde raad. Hoe moet dat nu op pakjesavond? Alle  
pieten hebben zich inmiddels om de Sint en Dakpiet verzameld. Ze kijken bezorgd en 
weten zich geen raad.  
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Dan komt ineens de kleinste inpakpiet naar voren. Hij loopt naar Dakpiet en vraagt 
hem of vogels wel op het dak kunnen. “Natuurlijk dom pietje, dat weet iedereen”  
antwoord Dakpiet. “Nou dan” zegt het pietje: “vogels hebben veren, daardoor kunnen 
ze vliegen. Hier heb je een hele speciale toverveer waardoor je zo weer het dak op 
kunt net als de vogels.” Het pietje kijkt naar de Sint en geeft de Sint een knipoog. Het 
pietje haalt een grote paarse veer uit zijn baret en geeft deze aan Dakpiet. “Asjeblieft, 
zolang je deze veer op je baret hebt is je hoogtevrees weg”.  
 
Dakpiet kijkt naar de Sint die goedkeurend knikt. “Nou ik wil het wel proberen” zegt 
Dakpiet. En ja hoor het werkt!! Hij is in no time op het dak, en glimt van geluk. Na een 
stuk of vier daken gelopen te hebben voelt Dakpiet aan zijn hoofd. Waar is zijn baret? 
O jee, de baret is van Dakpiet zijn hoofd gevallen. Dat moet gebeurt zijn bij die nieuwe 
dakkapel van de familie Jansen. Dakpiet begint nu te trillen en te zweten, maar dan 
grijpt de Sint in. “Maar Dakpiet toch” zegt de Sint: ”je loopt nu al drie daken zonder die 
veer. Volgens mij kun je het weer prima. Je had alleen weer een beet zelfvertrouwen 
nodig” Dakpiet kijkt de Sint aan en begint te lachen zoals hij nog nooit gelachen heeft. 
“Ja! Natuurlijk Sint, u heeft gelijk”. Gelukkig Dakpiet is weer van zijn hoogtevrees af 
dankzij het slimme inpakpietje. 
 
En zo kunnen de Sint en Dakpiet toch op tijd alle cadeaus bij de kinderen brengen.  
 
Bert van der Lit 
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NEDERLAND LEEST 
 
ANDERE OPZET 
Na 10 jaar waarin een boek van en bekende schrijver 
(Hermans, ’t Hart….. ) centraal stond heeft de  
organisatie van N.L. (=Nederland leest) gekozen 
voor een andere thematische opzet van het  
evenement. De boekpromotoren en de Vereniging 
van Openbare Bibliotheken kozen dit jaar voor het 
thema ‘democratie’. Daarmee gaat het niet meer alleen om lezen en praten over een 
boek + een schrijver maar om lezen en debatteren over dit thema . De bieb is immers 
óók “een centrum voor ontmoeting en debat” als u dat nog niet wist. 
 
DRIE BOEKEN 
Er zijn drie boeken gekozen uit 1954, 1986 en 2014 die op de een of andere manier 
verweven zijn met het jaarthema. De Nederlandse lezer kan dus kiezen welk aspect 
zij/ hij wil onderstrepen. Men kan een voorkeur kenbaar maken als men mee wil doen 
met N.L. In Odoorn werd de lees– en debatmaand geopend op 2 november j.l. (door 
de burgemeester). De afsluiting is op 30 november ergens in Drenthe. Men belle de 
bieb voor het adres. 
 
UITWERKING 
In Nederland kennen we de zogenaamde parlementaire of vertegenwoordigende  
democratie. ‘Het volk’ oefent macht uit VIA het parlement. Er zitten meerder aspecten 
aan dit politiek systeem. In de boeken wordt de vinger gelegd bij: 
 
1) De betrokkenheid van het volk bij de besluitvorming. Die is ingewikkeld door de  
parlementaire kant van de zaak. In het boek van Golding uit 1954, Heer van de  
vliegen, lees je dat een groep jongeren die op een eiland moeten zien te overleven 
eerder ruzie maken (en erger) dan plannen. In een krant van 28 oktober 2016 stond te 
lezen dat er (mede door de rol van de sociale media) veel ongenoegen bestaat t.a.v. 
de volksvertegenwoordigers van de gevestigde partijen. Los je dat met het houden van 
referenda op? Zie ook de laatste bladzijde van de boekjes stelling 6. 
 
2) De waarde van de democratische aanpak. Sommigen hebben liever een dictatuur 
omdat democratie zou leiden tot chaos. In het boek van Allende uit 1986 wordt  
aangetoond dat in de privésfeer van de liefde dictatoriaal geweld geen ideale  
achtergrond vormt. Democratie blijkt toch een betere en meer menselijke  
maatschappelijke vorm. 
 
3) En dan zijn er, in de realiteit van de democratie, nog de ambities en acties van de 
politici  die de kwaliteit van het besturen beïnvloeden. Soms ten nadele van het  
algemeen belang. In ‘Morten’ uit 2014, een politieke krimi van een schrijvers- duo, gaat  
het over een man die over ’lijken’ gaat, die geen vertrouwen heeft in burgers. Hier 
klopt iets niet als het gaat om echte democratie. Gerdi Verbeet , die jarenlang actief 
was in de politiek, wijst hier nadrukkelijk op in haar inleiding bij het  boek. “De demo-
cratie heeft mensen nodig die verantwoordelijkheid nemen en mensen die zich ermee  
bemoeien………. (p. 10). 
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 DEBAT 
De organisatie van N.L. hecht aan het debat als democratisch communicatiemiddel. 
Het nawoord in de drie boeken is steeds hetzelfde betoog van de kant van het  
Nederlands Debat Instituut. Wie pleit voor de democratie als verantwoord en werkbaar  
politiek systeem, dat recht doet aan de bestuurskracht van een volk, kan niet om het 
echte debat heen. 
 
N.L. 2016  
Een nieuwe aanpak: lezen PLUS debatteren. Te hoog gegrepen? Misschien een  
beetje, maar het stimuleren van thematisch lezen kan geen kwaad als je tegelijk  
probeert voor een aantal mensen de achtergronden te laten zien van een staatkundige 
vorm waarmee we in Nederland  hebben leren leven. Wie een of meer van de  
verkrijgbare boeken gelezen heeft zal er allicht zijn /haar voordeel mee doen in  
voorkomende praktische situaties. Op de keeper beschouwd is het ’poldermodel’, mits  
verantwoord toegepast, zo gek nog niet. 
                                                                                                                                         
FB    
_____________________________________________________________________ 
 
25E KERSTMARKT ODOORN 
 
Nog even een kleine herinnering. In het oktobernummer heeft u al kunnen lezen over 
onze 25e kerstmarkt. Inmiddels zijn wij een maand verder en stromen de  
aanmeldingen weer binnen. Maar wij willen u als vereniging of hobbyist toch nog de 
gelegenheid geven om uw kas te spekken of om uw hobby te showen en te verkopen. 
Onze ondernemers zijn van harte uitgenodigd. 
 
De markt is van 17.00 uur - 21.00 uur. Veel muziek (door koren, musicalgroep en 
ODO). Veel marktkramen staan weer vol met leuke dingen, voor in en rondom huis. 
Natuurlijk worden de vogels niet vergeten. Daar moeten we ook aan denken in de  
winter.  
 
Oes Dorp staat er weer met hun kraam en quiz ”Ken uw dorp”. Aan het hapje en  
drankje ontbreekt het niet op deze markt. De kerstmarkt heeft weer zijn eigen kraam 
met chocolademelk, glühwein, snert. De kinderen kunnen natuurlijk weer gratis hun 
eigen broodje bakken. Bovenstaande doen wij om inkomsten te krijgen om in de  
toekomst de Kerstmarkt door te kunnen laten gaan. Een echt winterevenement waar 
de mensen veel plezier aan beleven. De schoolkinderen maken weer leuke  
versieringen om op te hangen in de boompjes op de markt. De kerstman heeft ook 
weer leuke presentjes voor jong en oud. 
 
Voor meer informatie: treavanklinken@gmail.com of 
w.j.eefting@planet.nl of 0591-513017. 
 
Tot 13 december 
Janny Eefting. 



18 

 

IJsvereniging “Schoonmeer” 
 
Algemene ledenvergadering  
 
Donderdag 8 december 2016, aanvang 20.00 uur. 
Locatie: Crz. “De Boshof” 
 
Agenda. 
 
1. Opening. 
2. Ingekomen stukken. 
3. Notulen jaarvergadering 2015. 
4. Verslag penningmeester. 
5. Verslag kascommissie. 
6. Verkiezing kascommissie. 

1
e
 controle: Dhr. W. Koudenburg 

2
e
 controle: Dhr. E. Middeljans 

Reserve:  Dhr. R. Middeljans 
Gezocht:  Nieuwe reserve voor kascontrole 2017 

7. Bestuursverkiezing. 
Aftredend en herkiesbaar zijn:  Dhr. EJ. Straatman 
     Dhr. R. Mones 
     Dhr. G. Stevens 
Tegenkandidaten moeten minstens 3 dagen vóór 
de vergadering bij het bestuur bekend zijn. 

8.       Contributie, alles naar een prijs. 
 Voor 1 december alles € 7,50 Na 1 december alles € 15,00 
9. Activiteiten seizoen 2016 – 2017. 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting. 
 

  

Lidmaatschap: Voor 1 december:  € 7.50  65+  € 3.00 

  Na 1 december:   € 15,00  65+  € 5.00 

Administratie kosten voor het toesturen van de donateurkaart: € 1,50 

Inlichtingen: H.Wolbers (penn.): ( Mobiel: 06 – 468 270 83 

  Algemeen:  * info@ijsverenigingschoonmeer.nl 

RABO Borger – Klenckeland rekening nr.NL70 Rabo. 0348. 0027.85 
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Gratis schaatsen op ijsbaan 
“Sportcentrum Kardinge”  te Groningen. 

 
Ook dit jaar kan er door de leden van de bij de KNSB aangesloten verenigingen in 
Groningen en Drenthe weer vrij worden geschaatst. Deze keer gaan we in verband 
met de sluiting van de baan in Assen, naar Kardinge in Groningen. 
 
Data: 

Zaterdag 24 december 2016   15.00 tot 17.00 uur.  
Zondag 19 februari 2017   18.30 tot 20.30 uur.  

 
Het adres: 

Sportcentrum Kardinge 
Kardingerplein 1 
9735 AA Groningen 

 
 

Op vertoon van uw donateurskaart heeft u vrije toegang. 
 

Wij wensen u veel schaatsplezier 
 

___________________________________________________________________ 
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KERSTBOMEN BESTELLEN 
 
De kerstbomen voor de straten/buurten kunnen weer besteld 
worden.  

 
De kerstmarkt wordt dit jaar gehouden op dinsdag 13  
december. De bomen die op de markt staan worden voor 
zaterdag 17 december in de straat/buurt afgeleverd. 
 
Op vrijdag 30 december kunnen de bomen tussen 11.00 uur 
en 12.00 uur worden ingeleverd op het terrein van De  
Fabriek in Odoorn. Het is niet de bedoeling dat de bomen 
vóór die tijd voor het hek worden neergelegd. 
 
De snoeren kunnen worden afgehaald bij de SOMOV-schuur (naast de ingang van 
het voetbalveld) op donderdag 15 december tussen 17.00 en 18.00 uur en moeten 
worden ingeleverd op vrijdag 30 december tussen 11.00 en 12.00 uur. 
 
Wij vragen dit jaar een bijdrage van € 10,00 per boom. Het bedrag kun je van te  
voren overmaken op rekening NL22 RABO 0348003455 van Dorpsbelangen Odoorn 
met vermelding van de buurt. 
 
Vermeld bij je bestelling het volgende: 
Kerstboom – wel of geen snoer  
Plaats waar de boom moet worden afgeleverd 
Naam, adres en telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de contactpersoon 
 
De bestelling moet bij ons binnen zijn vóór maandag 5 december. 
 
Bestellen kan per e-mail: dorpsbelangenodoorn@gmail.com 
 
Of  bij:  Ria Scholte,           tel. 513419 
            Roelie Wierenga,   tel. 513000 
 
Zie ook onze website: http://www.dorpsbelangenodoorn.nl 
 
 

mailto:dorpsbelangenodoorn@gmail.com
http://www.dorpsbelangenodoorn.nl/
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OES DORP OP DE KERSTMARKT 
 
U zou het absoluut niet gepikt hebben als wij dit jaar niet met ons fameuze spel Ken 
uw Dorp op de kerstmarkt aanwezig zouden zijn. 
Er zijn dingen die je gewoon niet wilt missen, de kerstmarkt zou niet het zelfde zijn. 
Natuurlijk staan we er weer, de foto ’s zijn al gemaakt en het wordt weer een hele 
puzzel. 
Wij hopen u weer voor onze kraam te ontmoeten en u weer flink aan het denken te 
zetten. 
Trouwens, het bekende klompje zal er ook weer hangen, een vrijwillige bijdrage voor 
ons blad is dus ook weer mogelijk. 
 
Tot op de kerstmarkt. 
___________________________________________________________________ 
 
FEESTELIJKE START SAMENVOEGING 
 
De samenvoeging van de kerk van Odoorn met 
de Grote Kerk van Emmen is formeel dinsdag  
1 november jl. ingegaan. Maar we willen aan dit 
historisch moment de aandacht geven die het 
verdient. Het heeft voor mensen in Odoorn een 
verdrietige kant. De eigen zelfstandige kerk is 
voorbij. Maar er is een oplossing gevonden in de 
samenvoeging die de (vrijzinnige) kerk een  
nieuwe kans geeft als eigen plek voor Odoorn en 
de dorpen daarom heen. Voor wie zich heeft  
verdiept in de plannen is het duidelijk dat er voor 
is gekozen Odoorn niet op te heffen, maar op een 
andere manier toekomst te geven. Zoals gezegd: 
dit moment verdient aandacht.  
 
Stilstaan bij het afscheid en een nieuw begin vieren. En dat is verbonden met  
mensen. We zullen in deze viering afscheid nemen van vier mensen als  
kerkenraadslid. Zij vormden de kerkenraad van de Vrijzinnig Hervormde Gemeente 
Odoorn. Na vele jaren inzet was de samenvoeging hun laatste taak. Geen  
gemakkelijke taak. Maar tot een goed einde gebracht.  
 
In de nieuwe kerkenraad van de Grote Kerk Emmen–Odoorn wordt Willem Mulder 
bevestigd als ouderling van Odoorn. Verder verdienen alle anderen die zich ingezet 
hebben voor en meegedacht hebben met het proces van samenvoeging bedankt te 
worden.  
Mensen uit Odoorn en omgeving: wees welkom, gedenk en vier dit historische  
moment mee. 
Zondagmiddag 27 november 2016, 15.00 uur: Kerk van Odoorn 
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HET FLINTENKOOR EMMEN 
 
Het belooft een fijne voorstelling te worden. 
Op zaterdag 17 december treedt Het Flintenkoor op in de kerk van Odoorn.  
 
Het Flintenkoor uit Emmen is een gemengd koor met ongeveer 30 leden en het 
koor bestaat inmiddels al weer 10 jaar. Onder leiding van dirigente Tamara Boiko 
wordt er een gevarieerd repertoire gezongen, dat bestaat uit zowel Nederlandse 
als internationale liedjes. 
 
Het koor wordt muzikaal begeleid door Tamara Boiko(piano) en Maria van der 
Sluis(accordeon en fluit). Omdat het optreden een week voor Kerstmis is, zal het 
gedeelte na de pauze in het teken staan van dit feest. 
 
Aanvang van het optreden: 20.00 uur. Kaartjes kosten € 7,50 inclusief  
consumptie. Kaartverkoop vanaf een half uur voor aanvang. Reserveren kan via 
de website: www.sokc.nl. 
Kaarten in de voorverkoop € 7,- inclusief consumptie, verkrijgbaar bij SIMA,  
Exloërweg 9a, 7873 BW Odoorn. 
 
De SOKC hoopt u in grote getale te kunnen verwelkomen. 
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LICHTJESAVOND EN HERDENKINGSBOOM BIJ DE AULA TE ODOORN   
 
Tijdens de korte, donkere dagen van het jaar is het voor nabestaanden lastig om de 
laatste rustplaats van een overleden dierbare te bezoeken. Maar juist in deze  
maanden hebben nabestaanden vaak behoefte om troost te zoeken en hun  
dierbaren te herinneren. 

 
Op zondag 18 december van 18.00 uur 
tot 19.30 uur organiseert  
Uitvaartvereniging Odoorn en  
omstreken weer een Lichtjesavond om  
dierbaren te herdenken.  
 
U bent van harte uitgenodigd bij de Aula 
aan de Schaapstreek 2 te Odoorn. De 
route vanaf de Aula naar de  
begraafplaats en de begraafplaats zelf 
zal sfeervol worden verlicht met  
vuurkorven, lichtjes en kaarsen.  

 
Nabestaanden krijgen per groep een fakkel mee en kunnen een lichtje branden op 
het kerkhof. In de Aula van de uitvaartvereniging wordt u een kopje koffie of  
chocolademelk aangeboden. Marchinus Elting leest hier enkele gedichten uit eigen 
werk voor. 
 
Ook kan een geschreven herinnering worden opgehangen in de herdenkingsboom 
bij de Aula. Op 17 december wordt de herdenkingsboom geplaatst. De  
herdenkingsboom blijft staan tot 6 januari.  
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HOUTHAKKER UIT ODOORN VERBREEKT RECORD MET ACHTTIEN SLAGEN 
 
Iets meer dan 20 seconden en 18 slagen had Martijn Harms uit Odoorn vandaag 
nodig om een boomstam door midden te hakken. Hiermee verbrak hij het Neder-
lands record in de categorie Standing Block Chop. Hij behaalde het record tijdens het 
WK Timbersport in Stuttgart. De bedoeling van de categorie is om zo snel mogelijk 
een rechtopstaande boomstam door te hakken. Martijn Harms: "Geweldig, ik heb het 
record met een seconde verbroken vandaag."  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Minder geluk 
De 35-jarige boswachter had minder geluk op andere onderdelen van het WK en 
daardoor kwalificeerde hij zich niet voor de finale. "Het was niet mijn dag. In totaal 
waren er zes onderdelen, helaas werd ik voor het laatste onderdeel gediskwalificeerd 
omdat ik over de lijn hakte." Dit betekent dat hij de finale vanaf de tribune moet bekij-
ken. "Niet leuk, maar wel gaaf om de top van het houthakken te zien." 
 
Morgen staan de kwalificaties voor de landenteams op het programma. Martijn hoopt 
op een goede loting en een goed stuk hout. "Er doen hele sterke landen mee zoals 
Canada, Amerika en Australië. Ik hoop op een goede loting en dat we dan een aantal 
rondes doorkomen. Met een halve finale ben ik al erg tevreden." 
 
Feestje 
Het record wordt na het weekend pas gevierd. "Vanavond neem ik één biertje in het 
hotel. Na de wedstrijden van de landenteams gaan we het nog even goed vieren." 
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 LEZEN EN VOORLEZEN (105) 
 
n.a.v.  Dolf Verroen, Oorlog en vriendschap, CPNB 2016 
          Mirjam Oldenhaave, Mees Kees, Buiten de lijntjes, Amsterdam 2016  
 
AFBREKEN OF OPBOUWEN ? 
Deze  twee jeugdboeken laten twee manieren- van leven zien waartussen je 
eigenlijk moet kiezen. 
 
1)In het eerstgenoemde boek van de oude schrijver 
Verroen (87!) beschrijft hij jeugdervaringen uit de jaren 
1940-1945. Hoofpersoon is het jongetje Joop die aan 
het begin van de oorlog 11/12 jaar is. Hij woont in een 
stadswijk (Delft) en heeft een schoolvriendje Kees die  
uit een NSB-gezin komt. Hij maakt dingen mee met 
Joodse kinderen die van school verdwijnen. Het leven 
wordt steeds dreigender door de aanwezige Duitse 
soldaten. In de laatste oorlogsjaren neemt de honger 
toe. Thuis hebben ze onderduikers die korter of langer 
blijven. Kortom: in korte hoofdstukjes (leest prettig) 
wordt een beklemmend beeld opgeroepen van leven 
dat vrijheid en onderlinge prettige contacten mist op 
een paar uitzonderingen na. Gelukkig heeft Joop een 
aardige klasgenote Wijntje die niet bang is. Aan het einde van de oorlog lezen we nog 
iets over feest en over wraaknemingen op mensen die in de oorlog met de bezetter 
samenwerkten. Het was naar in zo’n wereld te hebben moeten leven gedurende 5 jaar. 
 
2) In het tweede boek komt een meer ideaal beeld van de 
samenleving naar voren. Als voorbeeld zie je een schoolklas 
die zich verzet tegen de opheffing van de school die een  
museum moet worden. De inzet van de kinderen voor een 
open dag ,waar ook de burgemeester naar toe komt, leidt 
ertoe dat de school kan blijven en dat het gebouw meerdere 
functies krijgt. Het wordt spannend  en humoristisch verteld. 
Het accent ligt op samenwerking, creativiteit en  
saamhorigheid van groep 6B. Het verhaal wordt in stripvorm 
verteld, heel mooi met toepasselijke tekeningen van Rick de 
Haas. Als we kiezen voor zo’n wereld komt het goed met de 
oplossing van allerlei problemen. Zonder oorlogsgeweld en 
met een menselijke aanpak van wat zich voordoet. Door jong 
en oud.  
 
                                                       
 
 

Berend Boekman 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS DECEMBER 2016 
 
DE BIBLIOTHEEK PAKT UIT 
Van 2 t/m 30 december heeft de bibliotheek in 
Odoorn een speciale actie. Bibliotheekleden kunnen 
een verrassingspakket met drie boeken lenen. In de bibliotheek liggen ingepakte 
pakketjes klaar, waar je een keuze uit kan maken: Romantische uurtjes, spannende 
momenten en lekkere literatuur. Laat je ook verrassen! 
 
Unicef verkoop in de bibliotheek 
Op vrijdag 9 december en maandag 12 december staat Unicef met een kraam vanaf 
14.00 uur in de bibliotheek van Odoorn en bent u van harte welkom om een kijkje te 
nemen en een kaartje of cadeautje te kopen. Door een UNICEF kaart te sturen of 
een UNICEF cadeautje te geven , geeft u aandacht aan uw vrienden en familie maar 
geeft u ook kinderen ergens in de wereld (ook in Nederland ) een kans .  
 
Workshop Wintertijd 
Woensdag 7 december geeft Geesje Tinge van ‘Freubelen&zo’ een workshop in de 
bibliotheek van Odoorn. Deelnemers aan de workshop kunnen een leuk, persoonlijk 
wintertafreel  maken. De kosten van de workshop ( inclusief materialen en koffie/thee 
met iets lekkers) zijn: € 15,- 
De workshop begint om 20.00 uur. 
Inlichtingen en aanmelding: info@bibliotheekodoorn.nl of Tel 088-0128235. 
 
 
DREUMESUURTJE 
Maandag 12 december 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. 
 
KNIEPERTJES BAKKEN 
Op woensdag 28 december worden er weer kniepertjes gebakken in de bibliotheek. 
Je kunt ze proeven onder het genot van een kopje koffie, thee of een glaasje limona-
de.  
 
AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN IN DECEMBER 
Maandag 5 december is de Bibliotheek open tot 17.00 uur.  
 
De bibliotheekmedewerkers wensen iedereen prettige feestdagen! 
Bibliotheek Odoorn, Langhieten 5 www.bibliotheekodoorn.nl  www.facebook.com/
bibliotheekodoorn  

http://www.bibliotheekodoorn.nl
http://www.facebook.com/bibliotheekodoorn
http://www.facebook.com/bibliotheekodoorn
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UIT DEN OUDE DOOSCH 
 

Andries Diepenbrugweg (voorheen Esweg) gezien vanaf de Borgerdweg (Mat dank aan Jaap 
Hilbrands) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


