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29e jaargang no. 2 

Oktober 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 6 november  GEEN DIENST 
 
Zondag 13 november  10. 00 uur   ds. Menso Rappoldt , Emmen 
 
Zondag 20 november  GEEN DIENST 
 
Zondag 27 november  GEEN DIENST   
 
 
DORPSAGENDA 
 
Woensdag 14 november  19.45 uur  Vrouwen van Nu, met Inez Timmer  
       en haar programma ‘Lili Marleen’ 
Donderdag 17 november 14.00 uur   Aktiviteitengroep 55+ samen met  
       Klijndijk, incl. (@dwin) hoorspecialist  
Zaterdag 26 november  20.00 uur   SOKC, Theaterkoor Dwarzz, in de 
       kerk 
Woensdag 30 november  19.30 uur  Volkszang, Boshof 
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VAN DE REDACTIE 
 
De dagen worden korter, de klok gaat weer op wintertijd. Wij zitten nu toch echt  
midden in de herfst. Ik vind het altijd even wennen, het is dan weer zo vroeg donker, 
maar de gezelligheid in huis met een kaarsje en de houtkachel lekker aan heeft toch 
ook wel wat. 
 
Sint Maarten staat al weer om de hoek te wachten met op zijn hielen gevolgd door 
Sinterklaas. Een leuke tijd voor de kinderen, waar wij als volwassenen natuurlijk zelf 
ook wel iets lekkers van mee snoepen.  
 
Wij hebben als redactie weer ons best gedaan om een leuk boekje voor u te maken 
en hopen dan ook dat u er veel leesplezier aan zult beleven. 
 
Voor nu tot schrijfs. 
 
José 
___________________________________________________________________ 
 
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 
 
 
29 september, Jaycen, zoon van Mariejosé van Zomeren en Lucas Eefting 
3 oktober, Jill Anne, dochter van Christa Buist en Mark Steenge 

  
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 
 
Even niet 
 
Dit keer geen Meijering mekkert. Meijering is namelijk even uitgemekkerd. De ernst 
van het uitblijven van haar gemekker moge duidelijk zijn, er is immers weinig dat  
Meijering liever doet dan mekkeren. Een heftige gebeurtenis vorige maand echter heeft 
haar er toe gebracht zich in stilzwijgen te hullen. 
 
Wellicht herinnert u zich haar laatste venijnige column nog. Ze mekkerde over mijn 
broodnodige aanwijzingen op haar rijvaardigheid. De smalende toon zal u niet ontgaan 
zijn. En dat terwijl ik slechts behulpzaam wilde zijn. En dit ook was. Maar ja, Meijering 
is zo licht geraakt dat zelfs mijn goedbedoelde adviezen aanleiding zijn voor haar  
grenzeloze gemekker. 
 
Helaas bleek ik een vooruitziende blik te hebben. Het ging namelijk gruwelijk mis.  
Want drie dagen nadat Meijering haar ongenoegen op de haar kenmerkende  
mekkerende wijze had geuit, reed ze haar glanzende bolide te dicht langs een muur. 
Een diepe, dure, deuk en kras waren het gevolg. 
 
Meijering moest dus met de billen bloot en mijn 
gelijk erkennen. En daar houdt Meijering niet zo 
van. Vandaar dat Meijering ervoor gekozen 
heeft te zwijgen. Inmiddels is haar wagentje 
weer hersteld en toert Meijering weer fier door 
het dorp. Ik verwacht dan ook dat haar  
gemekker niet lang meer uit blijft. Maar  
mekkeren over mij dat laat ze voorlopig wel 
even uit haar hoofd.  
 
Tenminste… dat raad ik haar ten strengste aan. 
 
Wederhelft Bianca 
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SINT MAARTEN 
 
De datum van 11 november staat vast bij menig kind (en ouder) al op de kalender. 
Dat is de dag of liever gezegd de avond waarop de kinderen met hun mooie – vaak 
zelf gemaakte lantarens – langs de deuren gaan. Na het zingen van in ieder geval 
één lied in een soms haastig tempo, soms vol overgave en verstaanbaar, komen de 
zakken en tasjes tevoorschijn waarin snoep of een appel gedoneerd kan worden. 
 
Over het ontstaan van deze traditie is vorig jaar een zeer verhelderend stukje  
geschreven en voor wie het geheugen wil opfrissen: het is terug te lezen op 
www.odoorn.nu/archief_oesdorp/2015-2016 in het oktobernummer. 
 
Er blijken overigens heel wat liedjes te bestaan en van de bekendste, die met de 
koeien en staarten, bestaan 97 versies. Een uitgebreide versie vond ik op de site  
van het Meertens Instituut en voor wie geen internet heeft, zie hieronder. 
 
Gezongen: 
Sinte sinte Maarten, Kalven dragen staarten 
Koeien dragen horens, klokken dragen torens 
Torens dragen klokken, meisjes dragen rokken 
Sinte Maarten, wat is het koud, Geef een turrefje of een hout 
Geef m’n hallef centje, Ben je m’n beste ventje, 
Geef me ‘n appel of een peer, Kom het hele jaar niet meer, 
Rood, rood vogeltje, met je rooie rokje aan, 
Daar komt Sinte Maarten aan Sinte Maarten had een koe 
Die moest naar de slager toe 
Gesproken: 
Was ie vet of was ie mager 
Evengoed moest ie naar de slager 
 
Alle kinderen veel plezier gewenst (en een flinke puut vol). En kijk ook eens goed  
of er bij mensen met een lantarenpaal in de tuin, misschien toch lichtjes of kaarsen 
branden. Vorig jaar heb ik vernomen dat er bij een paar zelfs bergen snoep zijn  
blijven liggen die ze toen zelf moesten opeten … 
 
Conny van der Bent 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
“WEETJE”  
 
Dat tijdens de Oringer Landgames een klompenrace over de Boshof is gehouden en 
Raoul Eerenstein de allersnelste was bij de mannen en Conny van der Bent bij de 
vrouwen en dat de drie snelsten daarvoor een prijs kregen? 



5 

 

DWARZZ 
 
Dynamisch, kleurrijk, spetterend en vooral …Dwarzz! 
Dwarzz is opgericht in 2006 en wist al vrij snel dat het niet een 
‘gewoon’ koor zou worden. Zingen maar ook bewegen en leuke 
acts, dat moest het zijn. De naam verzinnen was ook niet al te 
moeilijk en Dwarzz was dan ook al snel geboren want Dwarzz 
waren ze en zijn ze nog steeds.  
Dwarzz heeft als doelstelling een programma vol entertainment 
te brengen, waarbij zang de hoofdmoot vormt. Dwarzz is een 
koor, maar dan anderzz! 
 
Dwarzz treedt zaterdag 26 november op in de kerk te Odoorn. 
 
Aanvang: 20.00 uur. 
Entree € 10,- inclusief consumptie 
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OPLOSSING FILIPPINE SEPTEMBERNUMMER 
 
Plaats bij Emmen - Zuidbarge 
Onderwijs  - Educatie 
Buideldier  - Kangoeroe 
Sprookjesfiguur - Tovenaar 
Lekkernij  - Delicates 
Woning  - Boerderij 
Koning  - Majesteit 
Raadsman  - Adviseur 
Componist  - Beethoven 
Deel van het oog - Netvlies 
Sport   - Waterpolo 
 
In het diagram die daarna moest worden ingevuld, was het volgende te lezen: 
 
Wie lopen altijd weer vooraan in onze mensenkaravaan? Ach, je weet het van  
tevoren. Het zijn altijd weer de kletsmajoren. 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
RA RA, WAT IS DIT? 
 
In het septembernummer werd op blz. 16 gevraagd wie het afgebeelde voorwerp 
herkende.  
Dhr. Sassen vertelde het antwoord: dit hoorde bij een van de eerste melkmachines. 
Deze ketel of kan hing vroeger aan een buikriem onder de koe. 
Via de machine kwam de melk in de kan. Het is plusminus 50 jaar oud. 
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KRIJGT SIVO EEN VERVOLG? 
 
Eind oktober wordt waarschijnlijk duidelijk  
of SIVO een doorstart krijgt.  
 
Hieronder nogmaals de oproep van het bestuur. 
 
 
 
Er is nog steeds weinig zicht op een vervolg van het Wereld Dans- en muziekfestival 
SIVO in Odoorn. Woensdagavond hebben enkele bestuursleden van het festival om 
tafel gezeten met de ondernemersvereniging in Odoorn, maar concrete besluiten zijn 
daar niet uit voortgekomen. 
 
Volgens SIVO-voorzitter René Wiggers blijft de situatie over het voortbestaan  
onzeker. “Er zijn verschillende opties genoemd, zoals het festival naar een andere 
periode van het jaar verplaatsen, bijvoorbeeld mei of in het najaar. En ook het  
samengaan met andere organisaties, zoals de wandelvierdaagse in Odoorn, is  
geopperd. Echter, iets concreets, waardoor het zicht is op een gezonde voortzetting 
van het festival is er momenteel nog niet”, aldus Wiggers. 
Veelbelovende initiatieven zijn er volgens de voorzitter bij het bestuur niet  
binnengekomen. Ook melden zich nauwelijks mensen aan die in de toekomst de kar 
van het SIVO-festival willen gaan trekken.  
 
“Ik denk dat wij in onze bestuursvergadering van 24 oktober nog eenmaal de vraag 
moeten stellen of er doorgegaan moet worden en wie er met de organisatie door 
willen gaan. We hopen dat zich voor die tijd vrijwilligers melden, anders moeten we 
besluiten dat het na 32 jaar voorbij is met het SIVO-festival in Odoorn. 
Naar aanleiding van eerdere berichten over de situatie van het festival, zijn er vooral 
reacties binnengekomen vanuit andere streken van het land. Veelal werd het bestuur 
een hart onder de riem gestoken en succes gewenst. Bijzonder is dat het bericht op 
Facebook over het mogelijke stoppen van het festival bijna 14.000 maal bekeken is, 
een absoluut record voor SIVO op Facebook. 
 
Het bestuur van het Wereld Dans en muziekfestival SIVO hoopt dat de komende 
dagen nog een aantal goed bruikbare ideeën aangedragen worden. Op 24 oktober 
zal er een definitief besluit vallen, zoals het nu lijkt. 
 
Belangstellenden en meedenkers worden opgeroepen zich te melden bij voorzitter 
René Wiggers via info@sivofestival.nl of telefonisch, ’s avonds na zes uur, op  
06 – 537 388 51. Als er op 24 oktober onvoldoende basis is voor een nieuwe editie 
van het SIVO-festival, komt er een einde aan een tweeëndertig jarige geschiedenis. 
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SOKC NEEMT HET DAGELIJKS BEHEER VAN DE KERK OVER 

In een eerder nummer van onze dorpskrant hebben we u bericht 
over de overdracht van het eigendom van onze kerk aan de  
Stichting Oude Drentse Kerken (SODK). Daarmee werd dit de  
vijfde kerk die in eigendom komt bij deze stichting, die zeer nauw 
verbonden is met de Stichting Drents Landschap. Onze kerk is 
Verreweg de grootste kerk in het bezit van deze stichting. In dat 
artikel hebben we ook al iets gezegd over de contacten die er  
waren met de Stichting Oringer Kerk en Cultuur (SOKC) om te  
komen tot een werkbare beheersvorm voor de dagelijkse praktijk. 
De beide afkortingen lijken helaas nog al op elkaar, misschien moeten we wel op zoek 
naar een nieuwe naam.  
Na een aantal gesprekken is inmiddels overeenstemming bereikt over een  
beheersovereenkomst. Dit heeft enige tijd geduurd, maar, afgezien van het feit dat de 
zomervakantie er tussendoor kwam, er moest ook een flink aantal onderwerpen  
doorgesproken en uitgewerkt worden. Op het moment van schrijven van dit artikel zijn 
we nog op zoek naar een moment om dit document met enige plichtplegingen te  
ondertekenen. Zodra dat is gelukt zullen we daar over berichten.  
In het septembernummer heeft U al kunnen lezen dat de kerkdiensten gewoon  
doorgaan, de daarover gemaakte afspraken zullen wij uiteraard eerbiedigen.  
De samenwerking met de groep vrijwilligers die deze diensten organiseert, verloopt  
inmiddels al naar behoren. Verder zijn er afspraken gemaakt over het onderhoud, het 
energiegebruik, de schoonmaak, het orgel, enz. enz. 
 
Dat de SOKC het dagelijks beheer van de kerk op zich gaat nemen, was niet vanaf het 
begin vanzelfsprekend. Het beheer van een (groot) gebouw gaat natuurlijk wel iets  
verder dan het met een zekere regelmaat organiseren van een culturele activiteit.  
De nieuwe eigenaar zocht al voor de overdracht contact met ons, vanuit de gedachte 
dat als er toch al een organisatie bestaat die zich met de kerk verbonden voelt en daar 
actief is, het voor de hand ligt dat die organisatie ook een rol kan spelen bij het dagelijks 
beheer. 
Het Drents Landschap (in dit geval de SODK) zoekt altijd een organisatie die in de 
plaatselijke gemeenschap is ingebed om het dagelijks beheer uit te voeren, maar ook 
om voeling met die plaatselijke gemeenschap te hebben. Wat wil die gemeenschap dat 
er met het betreffende gebouw gebeurt, hoe zorgen we ervoor dat het naast een stapel 
stenen ook een levend element is en blijft. Daarvoor zou ook een afzonderlijke organi-
satie in het leven kunnen worden geroepen, maar de voorkeur van de eigenaar ging 
overduidelijk uit naar iets bestaands. De inmiddels vertrokken directeur Eric van der Bilt 
sprak in dat verband steeds over zijn vrees voor ”bestuurlijke drukte”, een hoop overleg 
met allerlei clubs. Na enig aarzelen en nadenken kwamen wij tot de zelfde conclusie. 
 Wij zien het als een uitdaging (in de oorspronkelijke zin van dit woord) om hier een  
succes van te maken. Ik kan nu al stellen dat onze stichting na dit positieve besluit  
absoluut behoefte heeft aan versterking van zowel het bestuur als van het aantal  
vrijwilligers.  
Er komt nogal iets op ons af, maar dat moet voor het dorp Odoorn, met al zijn  
organisatiekracht, haalbare kaart zijn. 
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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.  
Voor onze rekening komen vanaf nu (een deel van) het kleine onderhoud, de tuin, 
het energiegebruik (en dat is fors!!), allerlei verzekeringen en belastingen etc. 
Daarnaast willen we nog steeds een bijdrage kunnen leveren voor grotere  
onderhoudsprojecten en daarvoor zullen we jaarlijks een reservering binnen onze 
begroting doen. Gelet daarop is elke euro die we uitsparen door via vrijwilligers za-
ken op te pakken meegenomen en komt deze euro uiteindelijk weer ten goede aan 
de instandhouding van het gebouw en zijn interieur. 
Daarnaast is een vergroting van de inkomsten natuurlijk ook zeer gewenst.  
Wij hoeven als vaste gebruiker geen huur meer te betalen aan de eigenaar, maar 
daar staan ook flinke kosten tegenover. 
Initiatieven vanuit het dorp zijn dan ook zeker bespreekbaar, het breder benutten 
van het kerkgebouw is en blijft een belangrijke insteek. 
Waarbij het vanzelfsprekend is dat het karakter, het exterieur en het interieur van het 
gebouw geëerbiedigd moet worden. Zolang dat niet in het gedrang komt is voor ons 
en ook voor de nieuwe eigenaar alles bespreekbaar. 
Het moet wat ons betreft een levend en levendig gebeuren worden. 
 
Er is nog een hoop werk te doen, we gaan de komende tijd gebruiken om onze  
organisatie hierop in te richten, naast het organiseren van culturele activiteiten.  
Daar gaan we natuurlijk gewoon mee door. Essentieel bij dit alles zijn de inkomsten 
die bestaan uit donateursgelden en de baten uit de culturele activiteiten.  
Mocht u ons ook financieel willen steunen bij de instandhouding van dit mooie 
“dorpsbezit” dan is dat natuurlijk van harte welkom, zowel in de vorm van  
donateurschap of een gift als door deelname aan de culturele activiteiten. 
U kunt daarvoor contact opnemen met Hettie Klein, telefoonnummer 0591-382112  
of per email h.klein@sokc. 
 
namens het bestuur van de SOKC 
Theo Zondag, voorzitter 
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VROUWEN VAN NU AFD. ODOORN, BIJEENKOMST VAN 12 SEPTEMBER 2016 
 
Op deze mooie zomeravond komen wij voor het eerst weer bijeen na de  
vakantieperiode en zal Samiera, onze gast, ons meenemen in de wereld van de  
Oriëntaalse dans. 
Maar het huishoudelijk gedeelte moet eerst gedaan want er zijn heel wat activiteiten  
te melden: de Provinciale Commissies nodigen ons uit voor een teken workshop, we 
kunnen mee naar het museum van de schilder Helmantel en/of naar de Vrouwenbeurs 
in Apeldoorn. 
Onze eigen afdeling heeft op het programma voor deze maand weer bioscoopbezoek 
staan, een bezoek aan de Prairietuin in de Wilp, een bezoek aan de Markthal in  
Rotterdam, de Prinsjesdag in den Haag bijwonen en in oktober het jaarlijks etentje, dit 
keer in Meppen,nl. 
 
Hierna krijgt Samiera het woord. Zij begon in 1978 
met haar eerste lessen buikdansen, na een jaar of 
drie volgde een optreden in een revue, vervolgens 
optreden met een illusionist en met een fakir. Ook 
had ze een act waarbij ze met slangen danste; daar 
trad ze enkele jaren geleden nog mee op tijdens 
SIVO. 
Na de brand in Volendam kon ze niet meer  
optreden als vuurspuwer en ook het werken met 
slangen werd later onmogelijk gemaakt. Nu ze 65 is 
vindt ze het tijd om wat rustiger aan te doen: ze 
voorspelt toekomst d.m.v. tarotkaarten en  
handlezen. Maar het optreden bij de afdelingen van 
Vrouwen van Nu blijft ze ook graag doen. 
 
Bij het begin van haar optreden start ze meteen met 
een heftige dans, gekleed in een mooi oosters gewaad. En hierna begint ze te  
vertellen: over de geschiedenis van de dans waarvan de oorsprong in Egypte ligt, 
maar die zich westelijk uitbreidde naar noord Afrika en naar het oosten naar landen als 
Turkije, Irak en verder tot in India. 
Na deze uitleg demonstreert ze hoe de verschillende ritmes in de muziek met de  
dansbewegingen samengaan. Om dit zelf te ervaren worden we uitgenodigd om het 
samen met haar te oefenen. Een aantal leden durft het aan, maar het blijkt toch niet  
zo eenvoudig te zijn de spieren in je buik op de maat van de muziek in beweging te 
krijgen. Later wordt er ook nog geoefend om met de sluier in de handen te dansen; 
ook dan is het een hele kunst om daar niet in verstrikt te raken. Het was een mooi  
optreden, zowel van Samiera als van onze dappere leden. 
 
Na deze warme start van het seizoen zien wij elkaar weer op 10 oktober. Dan hebben 
wij, weer in de Boshof, onze avond samen met Odoornerveen en zal De Musicalgroep 
voor ons optreden. 
 
Betty Smit 
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VROUWEN VAN NU AFD. ODOORN, BIJEENKOMST VAN 10 OKTOBER 2016 
Avond met de musicalgroep Odoorn 
 
Het was 10 oktober weer onze jaarlijkse avond met de afdeling Odoornerveen die dit 
keer de organisatie op zich nam. Na een kort welkomstwoord van Ciska aan de 80 
aanwezige dames brachten de dames van Odoornerveen de koffie en thee rond en na 
een 2e kopje werd de musicalgroep Odoorn aangekondigd. Zoals bekend treedt deze 
groep regelmatig op met diverse uitvoeringen. Heel bekend zijn ze door de musicals 
“de Opgejaagden” en “Een ander Achterhuis”, opgevoerd in de oude melkfabriek onder 
de bezielende leiding van Josh Hassing. 
Voor deze avond had de musicalgroep gekozen voor een heel gevarieerd  
liedjesprogramma. De hele groep begon het optreden met een mooi lied, waarna de 
dames opkwamen met “Jo met de banjo” en de heren met “Foxy Foxtrot”. Op deze 
manier kwam de stemming er goed in. Ook kwamen er een paar “kinderen” in pyjama 
die het liedje “ waanzinnig gedroomd” zongen. De oude hit “huilen is voor jou te laat 
“van Corrie Konings werd met een tweetal guitaren ( waarvan er een lek bleek te zijn) 
vertolkt. Daarna gingen we van Ciske de Rat naar Malle Babbe van Rob de Nijs.  
De dames in de zaal werden langzaam opgewarmd en zongen dan ook uit “volle borst” 
mee. Het lied van Herman van Veen “opzij opzij opzij” werd door hen in een eigen ver-
sie gezongen. Daarna een potpourri van Nederlandse liedjes met o.a. “Jan Klaasen” , “ 
een reisje langs de Rijn” en een eigen versie van “het dorp”. We hielden een pauze, 
want een drankje ging er wel in. 
 
Na de pauze werd Stiny van Bergen 
(de oud voorzitter van Odoornerveen) 
even door Josh genoemd omdat dit 
haar laatste avond bij ons was. Zij is 
ondertussen naar Brabant verhuisd. 
Josh zei dat het tweede nummer dat 
zij zouden zingen speciaal voor haar 
was “Weisse Rosen aus Odoorn uh 
Athene”. Een Duitse potpourri werd 
ingezet en ook Heidi und Peter (in 
dirndl jurk en lederhose) kwamen met 
“Schön ist es auf der Welt zu sein” op 
het podium. Daarna kwam de klapper 
van de avond: ze kwamen op in de 
jaren 60 flowerpower kleding met een medley van de groep Middle of the Road met 
o.a.” Chirpy Chirpy Cheep Cheep “ en “ Sacramento “en de Les Humpfries Singers met 
“Mexico”. Daarna kreeg Arjen de hele zaal aan het zingen. Hij zei de zinnen voor en zo 
konden we allemaal “Let it be me” meezingen. Het laatste lied werd ingezet (hetzelfde 
als hun openingsnummer), maar natuurlijk kwam er nog een toegift en werd “the Cara-
van” gezongen. Daarna was het echt afgelopen en na het afscheidswoord van Ciska 
ging iedereen weer zeer tevreden huiswaarts. 
Wij zien elkaar weer op 14 november met als gast Inez Timmer en haar programma 
over Lili Marleen. 
 
Betty Smit 
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SINTERKLAAS BERICHT 
 
Ouders kinderen opgelet, 
19 November 
Groots Sinterklaas pret 
 
Sinterklaas is weer in het land 
 
Met zijn pieten, koets en paard 
Komt Sinterklaas in Odoorn 
Met zijn lange witte baard 
 
Met veel muziek en bombarie 
Wordt de Sint binnengehaald 
Door de ODO pieten fanfarie 
 
Kinderen zingen en juichen aan de kant 
Daarna met zijn allen naar het Boshof restaurant 
 
Daar leest de Sint uit zijn grote boek..... 
Dus kom niet te laat voor dit hoog bezoek! 
 
INFO: 
De Pietenband vertrekt om 9.45 vanaf De Snoepert richting de Boshof 
Daar komt de Sint aan om 10.00 uur. Zorg dat U op tijd met de kinderen aanwezig 
bent. 
Veel gezelligheid gewenst namens de vrijwilligers en de Ondernemersverening 
Odoorn 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
SINTERKLAAS INTOCHT 
 
Ondanks de zomerse temperaturen liggen de eerste pepernoten al weer in de winkels 
want op 12 november komt Sinterklaas al weer in Nederland aan om vervolgens op  
19 november om 10:00 zijn intocht te houden in Odoorn. De organisatie van de intocht 
is sinds jaar en dag in handen van de ondernemersvereniging Odoorn en deze wordt 
geholpen door enkele moeders. 
 
Elk jaar heeft de intocht een bepaald thema en de ondernemersvereniging is op zoek 
naar één of meerdere creatieve geesten die hier in mee willen denken en helpen op de 
ochtend zelf. Mocht u dit aanspreken kunt u een mailtje sturen naar: 
ovodoorn@gmail.com 
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BINNENKORT OOK IN ODOORN! 
 
Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een WhatsApp groep om 
hun buurt, wijk en dorp veiliger te maken. Met de groeps-chat functie van WhatsApp 
kunnen dorpsbewoners elkaar attent maken op verdachte zaken die spelen in de buurt. 
Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden 
(bij de politie). Een WhatsApp groep in Odoorn kan goed werken tegen allerlei vormen 
van criminaliteit. Daarnaast geeft dit een verbetering van de saamhorigheid in het dorp 
en het verhoogt het veiligheidsgevoel bij veel inwoners. Het is een initiatief vóór en 
dóór inwoners. Daarom heeft Dorpsbelangen Odoorn het initiatief genomen tot de 
WhatsApp Buurtpreventie Odoorn (WABO). Het doel is een dorps brede ‘dekking’ na  
te streven. Reeds bestaande (kleinschalige) initiatieven kunnen hierbij aansluiten. Mo-
menteel is een commissie bezig de organisatie ter hand te nemen. We verwachten in 
het eerste kwartaal van 2017 te gaan starten. 
Dit initiatief is echter onmogelijk zonder uw deelname. Wij hopen dan ook dat zoveel 
mogelijk dorpsbewoners ( > 18 jaar) zich gaan aansluiten bij WABO. Via ‘Oes Dörp’ , 
de website van Dorpsbelangen Odoorn en een flyer gaan wij u verder informeren. 
Mocht u nu echter al vragen, opmerkingen en ideeën hebben, laat het ons dan  
alstublieft weten. Laten we samen waken over de veiligheid in ons mooie Odoorn! 
De commissie WABO: Klaas Beuker, Roelof Eleveld, Rudi Eding, Jos Kor en  
Wim Zweers. 
Email: buurtpreventie.odoorn@gmail.com 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
AF TE HALEN: EXEMPLAREN VAN HET 'ORINGER OMMETJE' 
 
In 2013, toen Oes Dörp haar 25-jarig bestaan vierde, is er een boekje uitgegeven met 
de titel 'Oringer Ommetje'. De inhoud van het boekje is een wandeling langs diverse 
bezienswaardigheden in Odoorn. Dorpsgenoten vertelden verhalen van heden en  
verleden bij deze punten in het dorp. Deze en andere verhalen zijn in het boekje  
gebundeld en voorzien van foto's uit diverse privéverzamelingen. 
Er is nog een aantal exemplaren van dit boekje beschikbaar. Nieuwe inwoners van  
het dorp die het boekje nog niet in hun bezit hebben kunnen alsnog een exemplaar 
verkrijgen. Dit geldt ook voor Oringers die het boekje niet meer hebben en het graag 
nog willen hebben. Meld je met naam en adres via de mail: redactie@odoorn.nu en je 
krijgt een exemplaar in de bus of kom een boekje afhalen bij Anke van den Honert. 
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D.E.T. TURNEN 
    
Verkoop droge worsten 
 
Ook dit jaar willen we u kennis laten maken met  
onze turnsters en de droge worsten van de COOP. 
Mocht u niet weten wat DET is?  
DET zijn turnsters uit Odoorn, Valthe, Klijndijk en 
Exloo. De DET turnsters trainen onder leiding van gediplomeerde trainsters op  
vrijdagmiddag/avond en zondagmorgen. Door het intensieve trainen bereiken  
de meiden een zodanig niveau dat ze zowel aan onderlinge als KNGU district  
wedstrijden mee kunnen doen. 
Om het turnen te kunnen behouden verkopen we huis aan huis droge worsten. 
 
VRIJDAGAVOND 28 OKTOBER 2016 
 
We hopen dat u door het kopen van een of meerdere worsten een bijdrage wilt  
leveren aan DET. 
Namens bestuur, leiding en turnsters alvast dank voor uw bijdrage. 
 
-————————————————————————————————————- 
 
AANLOOP KAT 
 
Wie mist een rood-witte kat? Al vanaf de vakantietijd bij mij in de tuin en schuur.  
Ik kan haar niet houden en als niemand zich meldt moet ze helaas naar het asiel. 
 
Janny de Boer 
Wolfsklauw 7 
Odoorn 
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25E KERSTMARKT 13 DECEMBER 2016 
 
Dinsdag 13 december a.s. organiseert de kerstmarktcommissie voor de 25e keer de 
sfeervolle kerstmarkt rondom de mooie kerk in Odoorn, aan de Boshof en op het 
plein. Natuurlijk weer m.m.v. diverse koren, ODO, musicalgroep Odoorn.  
I.v.m. het 25 jarig jubileum nog extra’s voor jong en oud ( wat is oud). Ook de  
levende stal is weer aanwezig en natuurlijk de Kerstman. 
Veel artikelen worden weer aangeboden Ook de hapjes en drankjes ontbreken niet. 
 
In 2015 hadden we 50 kramen. Graag willen we met ons jubileum nog meer. Ook u 
kunt zich nog opgeven om op deze gezellige markt te gaan staan als vereniging, om 
uw kas te spekken of als hobbyist om uw hobby te laten zien en te verkopen. 
Ook kijken wij of we een ondernemersplein kunnen maken van de  
ondernemersvereniging Odoorn. Bij voldoende deelname moet dit lukken. Een mooie 
Promotiehoek.  
 
Voor meer informatie of aanmeldingsformulier kunt u zich bij onderstaande personen 
melden. Trea van Klinken secr. treavanklinken@gmail.com of Janny Eefting voorz. 
w.j.eefting@planet.nl 
 
Janny Eefting 
___________________________________________________________________ 
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GROTE KERK EMMEN-ODOORN 
 
In september besloot het breed moderamen van de classis Emmen tot een  
samenvoeging van de Vrijzinnig Hervormde Gemeente Odoorn met de wijkgemeente 
Grote Kerk Emmen-centrum van de protestantse Gemeente Emmen. We heten dan 
ook nu ‘protestantse wijkgemeente Grote Kerk Emmen - Odoorn, met een ‘nieuwe’ 
kerkenraad waar Willem Mulder als ouderling uit Odoorn toetreedt en alle zittende 
leden van de kerkenraad van de Grote Kerk toe overgaan.  
Odoorn heeft een aantal vrijwilligers, de ‘Oringer Vrijwilligers Groep’ (OVG) die de 
diensten en activiteiten in Odoorn coördineert. Willem Mulder is daar één van. 
 
De kerkdiensten en andere activiteiten in 
Odoorn worden voortaan in het Emmer 
Kerkblad ‘Op Weg’ onder het kopje 'Grote 
Kerk Emmen-Odoorn' vermeld. 
Net zoals de diensten en de activiteiten in 
de Grote Kerk in het groene kerkkrantje van 
Odoorn komen te staan. 
 
Helene Westerik heeft een aanstelling van 
12 uur als pastoraal werker in Odoorn. 
Naast haar werkt Ds. Menso Rappoldt vanaf 
nu officieel 10% voor de gemeente Odoorn. 
Die 10% gaat af van de werkzaamheden 
voor de Grote Kerk. 
 
De samenvoeging zal worden gevierd in een 
feestelijke extra dienst waarin de ‘oude’ 
kerkenraadsleden van Odoorn aftreden en 
Willem Mulder wordt bevestigd als nieuw kerkraadslid. De datum van die viering 
wordt bekend gemaakt in het volgende kerkkrantje en op de Facebook pagina,  
alsook in het Emmer kerkblad en op de website. We hopen dat de nieuwe situatie 
voor alle betrokkenen vruchtbaar zal zijn. 
 
___________________________________________________________________ 
 
PRINSES BEATRIX SPIERFONDS 
 
De opbrengst van de collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds 
in de week van 11 t/m 17 september bedroeg in Odoorn € 743,02. 
Namens het Spierfonds dank ik alle collectanten en gevers! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jolanda Scholten, collecte-organisator Odoorn 
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LANGER THUIS BLIJVEN WONEN:  
SENAS SENIORENZORG EN –ASSISTENTIE 
 
Volgepropte bejaardenhuizen komen we al lang 
niet meer tegen. Mensen worden ouder maar 
willen heel graag ook langer zelfstandig blijven 
wonen. En waarom ook niet?  
Vaak heb je echter wat hulp nodig bij kleinere en grotere zaken als huishoudelijk 
hulp, PGB-aanvraag, persoonlijke zorg en verpleging, individuele begeleiding, 
wijkverpleging, respijtzorg t.b.v. mantelzorg, maatschappelijk werk, gemaksdiensten, 
enz. enz. 
Door o.a. een terugtredende overheid zijn er minder uren beschikbaar voor 
huishoudelijke hulp en zorg. Maar hoe vind je daarin tegenwoordig je weg? Wie helpt 
je in al die zaken? En hoe hou je het betaalbaar? En hoe zet je stappen om nou juist 
zelfstandig te kunnen blijven? 
Heel veel organisaties en autoriteiten zien mensen hierin vastlopen, vereenzamen  
en moeite hebben met het vinden van (betaalbare) oplossingen. Juist hierin biedt  
Senas-zorg mogelijkheden en oplossingen. En, heel belangrijk: Bij Senas krijgt u 
maar één iemand over de vloer die altijd álles voor u doet en regelt. 
 
Senas is een nieuwe jonge zorgorganisatie die op een frisse en vernieuwende wijze 
haar zorg-service en gemaksdiensten aanbiedt aan senioren, maar ook mensen met 
een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en verder iedereen die afhankelijk is 
van zorg of welzijnsdiensten. Senas-zorg staat voor seniorenservice, zorgassistentie 
én verpleging in Zuid-Oost Drenthe en Noord-Oost Overijssel. 
De beste hulp voor thuis, eventueel inclusief regie tegen een zeer voordelig tarief, 
afgestemd op uw mogelijkheden. Door dit “Uw Zorgbutler”-zorgsysteem is zorg en 
hulp betaalbaar en passend voor iedere zorgvrager. U bepaalt zelf! Senas is uiterst 
klantgericht, levert alle diensten op maat, is flexibel en gericht op uw wensen. De 
service en diensten zijn ook uitermate geschikt voor mensen met minder financiële 
draagkracht. Langer thuis blijven wonen? Senas helpt u in alles! Meer en uitgebreide 
informatie op: www.senas-zorg.nl 
Langer thuis blijven wonen met Senas Seniorenzorg en –assistentie. 
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MEELKER EN WOESTE GRONDEN,  

KRABSPOREN, ONDERDUIKERSHOL,  

BLOEDSCHANDE EN ZONDE, NAAR RUSLAND 

 

Geert van Rossum Hzn. schreef over het verdwijnen 

van de woeste gronden en over de staatbossen  

rondom Exloo. Marchinus Elting vertelt over de  

krabsporen in de muren van de Odoorner kerk en 

andere bijzonder zaken. Een artikel over een  

schuilplaats in het Ten Have-bos tussen Exloo en Valthe komt van de hand van  

Pim Mensingh. Geloof en fatsoen speelde in de vroegere Drentse samenleving een 

grote rol. Dat niet alle dominees zich daar aan hielden, verhaalt Henk Luning. Gerben 

Dijkstra en Henk Vos vertellen over vijf jongemannen uit ons kerspel, die in het begin 

van de 19e eeuw in het Franse leger moesten dienen. 

 

Uit de krant gaat het over postkantoorhouder P. Biel uit 2e Exloërmond Jan Wierenga 

beleeft een bijzonder avontuur in de 

Schaangedennen. Hij laat het u  

meemaken in Rondblik. De middenplaat 

laat het personeel van bouwbedrijf  

Gebroeders Hidde & Marten de Bruin uit 

Valthermond zien. De rubrieken Oderen 

verandert zien we de verandering van het 

pand Hoofdstaat 47, nu de Snackbar  

Exloo. 

In Herkent u het nog? deze keer twee  

foto’s; het Zuiderdiep in 2e Exloërmond en 

een aantal dames uit Klijndijk.  

De voorplaat toont de Valthermondse smederij van Auke Drenth uit 1935 

 

Boswachter Meelker en de boswachterij Exloo 

In dit verhaal lezen we over hoe woeste gronden verdwijnen en het ontstaan van de 

staatbossen. Boswachter Meelker, de brandheuvel en de Beatrixbank komen ter 

sprake. 

 

Krabsporen in de kerk van Odoorn 

Al eerder werd over de kerkmuren, de offersteen en de oelesteen geschreven.  

Deze keer nog meer wetenswaardigheden over de kerk van Odoorn, vooral over  

de kalkzandstenen muren in de consistorie, die geneeskrachtig kalksteen zouden 

bevatten. 
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Nog een onderduikershol… 
Na een vraag in een eerder nummer om in contact te komen 
met familieleden of helpers van mensen die in 1940-1945 
ondergedoken hebben gezeten’ vertelde  
Tekie Pruisscher-Lewinga uit Exloo over haar echtgenoot 
Lambert, die samen met zijn neef Henderikus Klasens de 
laatste twee jaren van de oorlog zich heeft verscholen in het 
Ten Havebos. 
 
Bloedschande en zonde tegen de natuur  
Geloof en fatsoen speelde in de vroegere Drentse  
samenleving een grote rol. Ontucht werd zwaar gestraft.  
Dominee Andreas Klinck in Odoorn beschikte niet alleen  
over de gave van het woord, maar beschikte voor zijn  
privé-verlangens ook over veel overredingskracht om jonge 
mannen in bed te krijgen. 
 
De tocht naar Rusland 
In drie nummers verhalen Gerben Dijkstra en Henk Vos over de jaren 1811-1813, 
toen ons land bezet was door de Fransen. In alle bezette gebieden voerde Napoleon 
in 1810 de militaire dienstplicht in om een zo groot leger voor zijn voorgenomen  
veldtocht naar Rusland te kunnen samenstellen. Jongens uit alle gewesten, ook uit 
Drenthe, moesten loten of zij wel of niet in het Franse leger werden opgenomen.  
Onderzoek naar deze zogenaamde lotelingen leert dat ook uit ons kerspel vijf  
jongemannen in het Franse leger moesten dienen. 
 
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) 
 
Roelof Hoving 
Tel: 0591-549268 
(privé) 
06-29560994 
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OP AVONTUUR IN SPORTIEF ODOORN 
 
Vorig jaargang hebben we u maandelijks kennis laten maken met de enkele  
culinaire hoogstandjes van de plaatselijke horecagelegenheden en andere gega-
digden. We zijn nu een jaar verder en het is misschien wel tijd om na al dat eten 
eens wat meer in beweging te komen. In deze jaargang zullen we u maandelijks 
informeren over de plaatselijke (sport)verenigingen. Een rondje langs de velden 
zouden we het kunnen noemen. 
 
Voordat we de verenigingen aan het woord laten moeten mij nog 2 dingen van het 
hart. Odoorn (en omstreken) kent veel sportverenigingen en om deze sporten uit te 
kunnen oefenen zijn ook alle voorzieningen aanwezig. Een voorziening waar in 
club- en/of competitieverband geen gebruik van wordt gemaakt hebben we echter 
helaas ook. Het is misschien geen echte Nederlandse sport, maar waarom iets 
niet gebruiken, terwijl de voorzieningen er wel zijn? Mocht u derhalve ook  
geïnteresseerd zijn in het oprichten van een bowling club, dan horen wij het graag. 
 
Naast bowling, ben ik de afgelopen tijd ook geïnteresseerd geraakt in een andere 
sport waarvoor we ook de voorzieningen hebben, maar die eigenlijk niet worden 
gebruikt. Het is een relatief gevaarlijke sport, maar met de nodige voorbereidingen 
kunnen de risico's tot een minimum worden beperkt. Hier in Odoorn kunnen we 
een basis leggen om de wereld te veroveren. Ik heb het in dit geval over alpinisme; 
in de volksmond ook wel bergbeklimmen genoemd.  
 
En waar kan een beginnend alpinist beter beginnen dan aan de voet van Eppie's 
Bergje? Na een relatief makkelijke beklimming aan de oostkant, kan ik een ieder 
die van een zwaardere beproeving houdt dan ook aanraden om de uitdaging aan 
te nemen en onze eigen reus eens vanaf de westkant te beklimmen.  
 
Sportief of actief bezig zijn; de één vindt het prachtig, de ander krijgt al jeuk bij het 
horen van het woord. De komende maanden laten we diverse (sport)verenigingen 
aan het woord. Wie weet zit er iets voor u bij. 
 
Harald Fluks 
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VERRASSEND EN INDRUKWEKKEND 

 

Bent u ook wel eens zo maar blij verrast door iets dat u overkomt of iets dat u  

meemaakt? Ik wel! Soms kan ik zo ontzettend blij zijn dat ik er bij was, het mocht 

zien of het mocht horen. Ik houd van kunst in al zijn vormen. En gelukkig was ik 

aanwezig bij het concert van Roon Staal op 15 oktober in de kerk in Odoorn.  

Een indrukwekkend concert op een locatie met een geweldige akoestiek.  

 

Eigenlijk kon de verrassing niet heel groot 

zijn omdat ik vorig jaar ook bij zijn concert 

aanwezig was en ik ook toen erg onder de 

indruk was. Maar toch wist ik niet meer 

precies hoe mooi het was en raakte hij me 

ook dit jaar weer zo met zijn prachtige 

liedjes, heerlijke stem en fantastische  

pianospel dat de tranen over mijn wangen 

liepen.  

Het mooie van zo’n kleinschalig concert in 

de kerk is dat ik soms het gevoel had dat 

het een privé concert was en hij alleen 

voor mij zong. Zo ontzettend mooi!  

Voor de pauze zong Roon het lied: Help me through the night geschreven door zijn 

oom Ede Staal. Omringt door 10 tallen kaarsjes zit hij daar, alleen achter de piano. 

Hoe mooi kan emotie verwoord worden! Natuurlijk is Roon Staal zijn eigen  

geschreven repertoire ook indrukwekkend mooi. Maar na de pauze zong hij het lied 

Bridge over troubled water van Simon & Garfunkel en dacht ik: dit is mooier dan het 

origineel. En toen hij als toegift nog een keer Help me through the night zong was 

de avond compleet. Dat iemand je zo diep kan raken, hoe mooi kan het zijn. Voor 

Roon Staal was het wel jammer dat er weinig publiek was, ongeveer 50 personen.  

 

Het concert werd georganiseerd door het SOKC, een stichting die culturele  

activiteiten organiseert voor het onderhoud en behoud van de kerk in Odoorn.  

Een nobel streven waar veel geld voor nodig is. De stichting SOKC verdient dan 

ook meer kaart- en consumptieverkoop. Een geweldige zanger als Roon Staal  

verdient zeker meer publiek. Maar u verdient toch ook af er toe een verrassend 

avondje uit. Zoek dat dan eens dicht bij, wat zult u blij worden van zo’n mooi  

concert als van Roon Staal. 

 

Bertha 
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MOOI RESULTAAT VOOR MUZIEKVERENIGING ODO 
 
Zondag 9 oktober 2016 reisde de harmonie van Odo in alle vroegte met een  
buslading orkestleden naar Zutphen af. In theater de Hanzehof vond het  
Hanzefestival plaats waar het orkest zich voor de basisklasse had opgegeven.  
Ze speelden een drietal stukken onder leiding van Wout Eshuis voor een jury, wat 
voor veel leden de eerste keer was.  
 
Oordeel van de jury: er was mooi, goed en sfeervol gespeeld, en werden hoge 
cijfers gegeven, 8,3 - 8,5- 8,7. En een volgende keer kon Odo wel in de 3de  
klasse uitkomen…. Met deze mooie waardering op zak klom het orkest voldaan 
en toch ook wel opgelucht de bus weer in, terug naar Odoorn. 
 

 
 
 
———————————————————————————————————— 
 
VOLKSZANG 
 
Volkszang zingt elke laatste woensdag van de maand. Dit gaat door tot en met in 
de maand mei. In augustus beginnen de avonden weer. Aanvang 19.30 uur tot 
ongeveer 22.00uur. Plaats van handeling. In de Boshof te Odoorn.  
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‘EIGENWIJS’ 
 
Zo gaat de nieuwe show heten van de Musicalgroep Odoorn die ze in maart 2017 
gaan opvoeren in de Boshof in Odoorn. De leden van de groep hadden vaak eigen 
wijsjes die ze graag eens alleen of met de groep wilden zingen. Nu krijgen ze de 
kans.  
Het publiek zal getrakteerd worden op de mooiste liedjes uit de jaren 50 tot heden. 
Maar dat is niet alles. Ook de fans van de groep hadden vaak liedjes in gedachten 
welke zij graag een keer wilden horen. Daar krijgen ze nu de gelegenheid voor.  
 
Via hun facebookpagina kan iedereen nummers aanvragen. Deze zullen dan door de 
musicalgroep op hun eigenwijze ten tonele worden gebracht. Dit alles belooft een 
zeer gevarieerd programma met vele mooie luister-en meezingliedjes.  
Dus wilt U een keer mee bepalen wat U te zien krijgt op het podium, ga dan gauw 
naar de facebookpagina van Musicalgroep Odoorn en laat uw keuze weten.  
 
Ze zullen in ieder geval eerst nog te zien zijn op dinsdag, 13 december a.s. op de 
kerstmarkt in Odoorn. Daar brengen ze niet alleen de traditionele kerstnummers 
maar ook door hen bewerkte kerstnummers.  
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TERUGBLIK KINDERBOEKENWEEK 2016 
 
Actueel thema. Het is m.i. niet toevallig dat het 
najaarsnummer van ‘Human” gewijd was aan  
het thema: opvoeding en onderwijs. Het bevat 
aardige artikelen. Het thema van de  
jeugdboekentiendaagse (5-15 oktober) was  
‘voor altijd jong’, over opa’s en oma’s’. Welke rol 
spelen grootouders voor kinderen als het gaat om 
hun begeleiding ? 
 
Ik noem eerst een viertal publicaties die daar iets van laten zien: 
1) Annie M.G. Schmidt, m’n opa, Amsterdam 2016 . 
Een positief beeld van een opa-figuur aan de hand van het liedje over hem die aardig 
voor mij was……. echt een VOORLEESBOEKJE gezien de schitterende tekeningen 
per couplet van Noëlle Smit. 
2) Marcel van Driel, Rapp en Rob, oma gevangen! Tilburg 2016 
Een deel uit een serie verhalen. Rapp’s robotbroer heet Rob. Hun moeder is  
uitvindster. Het verhaal gaat over een computer die ingeschakeld wordt bij het  
opsporen van hun ontvoerde oma. Via techniek en fantasie lukt het haar te bevrijden. 
Iedereen blij. 
3) Sylvia Vanden Heede, Vos en Haas, o ma! O pa! Tielt, 2016 
Tekeningen: Thé Tjong-Khing. Veel verhalen over haas en vos zijn al bekend. 
Dit laatste boekje gaat over de uil die geholpen wordt beter te begrijpen wie zijn 
ouders en grootouders zijn. Haas tekent zelfs een stamboom. Uil snapt dat hij een 
kleinkind is van zijn opa en oma. 
4) Jacques Vriens, Smokkelkinderen, Houten 2016 
Dit verhaal over vroeger ( ± 1934) geeft het duidelijkste voorbeeld van een situatie 
waarin een oma een rol speelt in het leven van haar kleinzoon Arie. Het speelt in 
Limburg, de provincie waar in de vorige eeuw nog gesmokkeld werd. Arie leeft met 
zijn gehandicapte zusje Nelleke en zijn vader Corneel. Bijna automatisch gaat Arie 
meedoen met het smokkelen waarbij de grensbewakers ongezien gepasseerd  
moeten worden. Hij houdt van lezen en wil later schrijver worden, maar hij is als  
12-jarige betrokken bij het dorpsleven. Als zijn vader op een kwade avond wordt  
opgepakt en gevangen gezet gaan oma en Arie geld verzamelen om hem vrij te  
krijgen. Hoe ze dat doen zeg ik niet. Op school heeft Arie een vriend , Toon, en is er 
een meisje op wie Arie een beetje verliefd is. Er is in de gezinnen in die tijd een sterk 
saamhorigheidsgevoel. De grootouders hebben daarin een eigen rol. 
Een mooi verhaal dat aanleiding kan zijn om nog meer boeken over vroeger te 
lezen. Tenslotte valt de kinderboekenweek in de maand van de geschiedenis!! 
 
Thematisch 
Als je zelf nog een opa/oma hebt kun je veel herkennen van wat je dit jaar leest. 
Als je geen grootouders meer hebt heb je misschien nog wel herinneringen aan 
de tijd dat ze er nog wel waren. 
 
FB 
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 LEZEN EN VOORLEZEN (104) 

n.a.v. Gideon Samson, Eilanddagen, Amsterdam 2016 
 
SCHRIJVER 
De schrijver van dit boek is 31 jaar en heeft sinds 
2008 al 6 boeken gepubliceerd. Hij won ook een 
paar prijzen. Omdat hij net weer een boek  
geschreven had kon ik een begin maken met deze 
auteur.  
Bovendien staat op blz. 5: “Dit verhaal is voor jou”.  
Ik voel mij dus ook aangesproken, dat kwam goed 
uit. Het is een verhaal dat niet zozeer spannend 
als wel boeiend is. Boeiend want herkenbaar.  
Het speelt in de zomervakantie. 
 
INHOUD (in’ t kort) 
De ouders van Jakob (Djakos, Jaak) Zervakis zijn 
gescheiden. Jacob (12) woont bij zijn moeder 
(Elza) in Nederland. Elza gaat met haar vriend 
met vakantie naar Thailand en regelt het zo dat 
Jakob naar zijn vader Yiannis toe kan die op een 
Grieks eiland een restaurant leidt. Daar komt hij 
ook Gertie tegen, misschien wel een vriendin van 
zijn vader? Met zijn vader is het even wennen 
maar de verhouding wordt beter. Als hij door het 
dorp loopt komt hij Michalis (Miech) tegen. Ze  
krijgen een vriendschappelijk contact. Als het vriendinnetje van Miech komt trekken ze 
een tijdlang gezamenlijk op. Jacob wordt toch een beetje verliefd op Puck, maar Miech 
neemt dat niet. Puck en Jacob zorgen ervoor dat alles weer goed wordt. Als de 
(verlengde) vakantie er op zit nemen ze afscheid en beloven ze met kerst elkaar weer 
op te zoeken. Jakob en Puck gaan met een vliegtuig terug naar Nederland. 
 
ERVARINGEN  
De schrijver (Samson is een schuilnaam) kan goed de gebeurtenissen, de gevoelens 
en de gedachten van Jakob en zijn vriend beschrijven. Zo lees je het vakantieverhaal 
als een boeiend en herkenbaar geheel.  
Jacob maakt in elk geval veel mee tijdens die vakantie weken terwijl de veranderingen 
op school nog zullen volgen (zie blz. 135-138). Gaat het altijd zo als je 12/13 jaar 
bent? Dat zou best eens kunnen! 
 
Een les uit het boek is o.a. dat het belangrijk is ingrijpende ervaringen te delen met 
iemand die je vertrouwt. Daar schiet je iets mee op. 
 
Berend Boekman 
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Feestelijke start Nederland leest  
(1 t/m 30 november) 
 
Nederland Leest zet na tien succesvolle edities niet meer jaarlijks één boek centraal, 
maar een thema. In 2016 is dat: democratie. De campagne wil Nederland niet alleen 
aan het lezen zetten, maar ook aan het debatteren. Daarmee sluit Nederland Leest 
aan bij de functie van de openbare bibliotheek als centrum voor ontmoeting en  
debat.  
Drie boeken zijn hierbij gekozen, die de hele maand november door de bibliotheken 
worden uitgedeeld (zolang de voorraad strekt). Maar eerst wordt hun mening over 
een aantal stellingen over democratie gevraagd.  
De boeken waaruit gekozen kan worden zijn: 
- Heer van de vliegen van William Golding 
- Liefde en schaduw van Isabelle Allende en 
- Morten van Anna Levander. 
Op woensdag 2 november om 14.30 uur neemt burgemeester Jan Seton het eerste 
exemplaar in ontvangst in de bibliotheek Odoorn. Daarna ontvangen de leden van de 
literatuurclubs uit Exloo en Odoorn een exemplaar. Iedereen is van harte welkom. 
 
Verkoop afgeschreven boeken 
Van 2 t/m 30 november verkopen we weer afgeschreven boeken. 
Dreumesuurtje 
Op 14 november van 9.30-10.30 uur is er weer een dreumesuurtje in de bibliotheek 
Odoorn voor alle kinderen van 1,5 tot 4 jaar en hun ouders of oppas. Charlotte leest 
voor, knutselt en zingt met de dreumesen. De toegang is gratis. 
Vrolijke Pietenmiddag 
Woensdag 2345 november van 13.30 – 15.00 uur voorlezen, knutselen en spelletjes 
doen met Piet. En hier horen natuurlijk ook pepernoten bij. Kom je ook? De toegang 
is gratis. 
Tablet Café 
Maandag 28 november is er van 14.00 een 15.30 uur een Tablet Café. 
In het Tablet Café kunt u op een ongedwongen manier elkaar ontmoeten en in  
gezellige sfeer ontdekken wat een geweldig communicatiemiddel de tablet is.  
Met andere bezoekers kunt u ervaringen uitwisselen. Er is ook een docent aanwezig 
die u leuke en handige tips kan geven of u wegwijs kan maken om nog meer uit uw 
tablet te halen. Neem uw eigen tablet mee! Hebt u zelf (nog) geen tablet, maar wilt u 
het eens uitproberen: er is altijd een tablet aanwezig die u mag gebruiken.  
Bezoek van het Tablet Café is gratis en de koffie staat ook voor u klaar.  
Doe mee, u bent van harte welkom! 
 
Bibliotheek Odoorn, Langhieten 5  
www.bibliotheekodoorn.nl  
www.facebook.com/bibliotheekodoorn  
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Speeltuin Oosterveld omstreeks 2004 (Met dank aan Edwin Frenay) 


