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30e jaargang no. 2 

Oktober 2017 

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 29 oktober      Valthermond (Paasbergen) 
 
Zondag 5 november  GEEN DIENST 
 
Zondag 12 november  10.00 uur   Helene Westerik 
 
zondag 19 november GEEN DIENST 
 
zondag 26 november  GEEN DIENST 
 
 
DORPSAGENDA 
 
Woensdag 8 november 19.45 uur  Vrouwen van Nu, lezing over ziekte van 
       Lyme 
Zaterdag 18 november 20.00 uur  Bühner popkoor in de kerk Odoorn 
Zaterdag 25 november 10.00 uur  Intocht Sinterklaas, aankomst bij De  
       Boshof 
Woensdag 29 november  20.00 uur  Volkszang, Boshof 
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VAN DE REDACTIE 
 
Zoals jullie vorige maand een paar mooie verhalen in de nieuwe reeks ‘de jonge  
reporter’ hebben kunnen lezen, zet ook nu een lokaal talent-in-de-dop ons toegewijd 
leesmateriaal voor. Dat treft want het betere leesweer is inmiddels gearriveerd, daar 
waar het de afgelopen maand ánders genieten was. Na een fikse storm waarbij  
gelukkig geen slachtoffers te betreuren vielen – uitgezonderd afgebroken takken en 
een enkele boom – klaarde de lucht op en scheen de zon weer op het verkleurende 
landschap.  
Kort daarna was het onder invloed van orkaan Ophelia genieten van prachtig  
nazomers weer met daarbij behorend vertier en zelfs een keer overdag een oranje 
zon, maar dat kwam door het Sahara-zand. Kortom, een echte Hollandse herfst, die  
overigens niet geheel geruisloos – al was het even héél stil – voorbij gaat.  
Het lege schoolplein op een donderdagse stakingsdag maakte duidelijk dat ook hier 
het onderwijzend personeel met 2 benen op het zand staat en daar passend voor 
beloond wil worden.  
Over benen gesproken, niet iedereen heeft ze even lenig, maar het gros van de  
bewoners kan nog aardig uit de voeten en hoe leuk zou het zijn om bij de overgang 
van zomer- naar wintertijd (van 28 op 29 oktober is het weer zo ver) het ‘cadeau-uur’ 
voor een goed doel vol te dansen. Veel leuker dan de klok te verzetten en te gaan 
liggen snurken. Want met snurken alleen, komt niets voor elkaar.  
 
Conny van der Bent 
___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 22 november. 
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 november. 
 
U kunt een donatie overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.  
 
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met 
Theo Zondag: 0591-512742. 
 
___________________________________________________________________ 
 
BURGERLIJKE STAND 
 
Geboren: helaas hebben we geen nieuwe Oringer burger kunnen ontdekken. 
 
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! Ook al was het eerder dit jaar. 
 



3 

 

MEIJERING MEKKERT 
 
Onbereikbaar 
 
In een vlaag van gezondheidswaanzin zet ik een stappenteller op mijn mobiele  
telefoon. De teller zal al mijn stappen tellen en bij een gemiddelde van 10.000 stappen 
per dag wordt mij een leven lang gezondheid beloofd.  
Hoewel al snel duidelijk wordt dat 10.000 veel te hoog gegrepen is blijf ik geobsedeerd 
mijn eigen stappen volgen. Om geen stap te missen houd ik de telefoon dan ook 
angstvallig aan mijn zijde. Waar ik ook ga of sta, de telefoon blijft in mijn zak.  
Tenminste, dat is de bedoeling. Want, op een onachtzaam moment duikelt de telefoon 
uit mijn broekzak zo de toiletpot in.  
 
De telefoon blijkt niet bestand tegen een dompeling in het met urine aangelengde  
water uit het reservoir van onze toiletpot en eenmaal opgedroogd weigert het toestel 
tot leven te komen. Zo ben ik ineens hermetisch afgesloten van de buitenwereld.  
En van mijn stappenteller. 
 
Gelukkig hebben wij alle risico’s die ons gelukkige leven eventueel zouden kunnen 
bedreigen verzekeringstechnisch stevig afgedekt en de voorwaarden van mijn polis 
leren mij dat mijn telefoon naar de maker mag. 
 
De daaropvolgende dagen is het verpletterend 
stil… of eigenlijk… heel stil…of… nogal stil…
stil… of beter nog: aangenaam stil. 
 
En na drie heerlijk rustige weken komt het  
verlossende woord: de telefoon is definitief  
kapot en ik krijg een nieuw toestel.  
En als het toestel dan eindelijk in mijn bezit is 
overweeg ik heel even om de telefoon in het 
doosje in de kast te zetten. Maar… dat duurt 
slechts heel even.  
Want, ik moet door, ik doe weer mee, ik ben 
godzijdank WEER BEREIKBAAR!  
 
Bianca 
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 SINTERKLAAS BERICHT 

 
Ouders kinderen opgelet, 
25  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 Ondernemersvereniging Odoorn  
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GRIEZELEN OP OBS DE WEIERT 
 
Woensdag 4 oktober was de start van de Kinderboekenweek. Op school werd in deze 
week extra aandacht besteed aan lezen. Het thema van deze week was “Griezelen; 
gruwelijk eng”.  
Vele “enge” boeken werden gelezen voorgelezen en de kinderen maakten allerlei  
griezelige spulletjes. Tijdens de startdag mochten de kinderen verkleed op school  
komen. Gelukkig hadden heel veel kinderen dit gedaan en bijna alle juffen zagen er 
ook “eng” uit.  
Donderdag 12 oktober konden de kinderen hun ouders laten zien hoe een griezelige 
school er van binnen uit ziet. 
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INFORMATIEBORD BIJ DE GROOTSTE  

WATERVAL VAN DRENTHE WORDT ONTHULD 

 

Wethouder Freek Buitelaar (gemeente Borger-Odoorn) 

en Roel Sanders (uit Zuidwolde, Groningen) onthullen 

zaterdagmorgen 28 oktober om 11.00 uur een SBB-

informatiebord bij  en over de waterval in het Hunzebos. 

Amateurhistoricus Roel Sanders kwam met het idee om 

de waterval weer zichtbaar te maken. In samenwerking met SBB (de beheerder van 

het bos), de gemeente Borger-Odoorn (de eigenaar) en de Historische Vereniging 

Carspel Oderen is de waterval in zijn oude luister hersteld. Alle in de weg zittende 

groeisels in de oude Lossing zijn weggehaald en de herkenbare oude vorm van de 

waterval is weer te zien. Een oud cultuurmonument is van de ondergang gered. 

 

Historie van de waterval 

In 1921 kocht de gemeente Odoorn ruim 108 ha grond aan. Op het deel, dat aan de 

huidige Valtherzandweg ligt, verscheen het Hunzebos. Van 1921 tot 1925 werd  

gewerkt aan de waterhuishouding in het Hunzebos. Bij veel regenval werd zoveel 

water aangevoerd, dat er drassige gedeelten in het bos ontstonden. Een bekken, de 

Halve Maan genoemd, ving een deel op, maar een aangelegde waterloop door bos, 

de Lossing, zorgde voor een goede afwatering. Deze voerde het water vanaf het 

landbouwgebied rond de Schaapskuil bij Valthe in noordelijke richting af en zocht 

vervolgens zijn weg door het Hunzebos en boog in de buurt van het daar gelegen 

hunebed D31, en verliet via een waterval het bos aan de oostkant. 

 

De waterval buiten werking 

Na de ruilverkaveling van 1986-2013 is in de loop van de Lossing ingegrepen. Men 

kwam tot het inzicht dat bos geen baat heeft bij voedselrijk landbouwwater, maar 

beter op schrale grond gedijt. Het buitenwerking stellen van de Lossing was daarvoor 

de oplossing. Bovendien verviel daarbij dan de last van het onderhoud. Daarom werd 

de loop van de Lossing in het Hunzebos onderbroken.  

Roel Sanders: “Weliswaar stond eertijds in droge perioden de Lossing ook droog en 

kon de waterval zijn werk niet doen, maar als er dan ook aanvoer van water was, 

dan klaterde de waterval dat het een lieve lust was. Dan fonkel-schitterden de  

waterdroppels in het zonlicht. Dan was het feest in het bos.”                               

Zodra het water het Hunzebos bereikte, werd het omgeleid en opgevangen in een 

nieuw bekken, dat aan de oostkant naast het bos werd gegraven. In Spitwa(a)rk 

2017/4 in december, publiceert Roel Sanders de geschiedenis van het gebied en de 

waterval. 



7 

 

PODIUM ODOORN: HET BÜHNER POPKOOR 
IN DE KERK VAN ODOORN  
 
Het Bühner popkoor is ontstaan vanuit zanggroep 
de Dokwarkers uit Buinen.  
Een aantal dames wilde ook eens een pop  
repertoire zingen. Zij startten daar mee op 28  
september 2009.  
Inmiddels bestaat het koor uit ongeveer 40 leden.  
Binnen een koor zijn vier stemgroepen: sopranen, 
alten, tenoren en baritons.  
De stemgroepen worden regelmatig ook weer onderverdeeld, zodat het Bühner  
popkoor ook vier- of zelfs zes-stemmige nummers ten gehore kan brengen.  
Het koor staat onder leiding van stemkunstenares en zangpedagoge  
Anja Warmink en wordt begeleid door de pianisten Richard Kemkes en gitarist  
Max van Dijk.  
 
Kom met ons meegenieten van een zeer gevarieerd repertoire met zowel  
Nederlandse als buitenlandse songs op zaterdag 18 november 2017 in de kerk van 
Odoorn. Valtherweg 1, 7873 AA Odoorn. Aanvang: 20.00 uur.  
De kerk is open om 19.30 uur. Kaarten: € 7,50, te koop voor aanvang of in de  
voorverkoop € 6,50.  
Kaarten kunnen besteld worden via de website www.sokc.nl, via de mail: 
h.klein@sokc.nl of in de voorverkoop worden afgehaald bij drogist SIMA, Exloërweg 
9a. 7873 BW Odoorn 
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SENAS 
 
Sinds enige tijd heeft ons blad een nieuwe adverteerder en dan zijn we natuurlijk 
nieuwsgierig wie of wat daarachter zit. Om die reden had ik vrijdag 13(!!) oktober  
een interview met Job Venema, volgens zijn kaartje directeur van Senas. Job woont 
overigens halverwege Odoorn en Klijndijk en woonde vroeger in Odoorn. Er is dus een 
band met ons dorp. 
 
Senas staat voor Senioren zorg en Assistentie. Het bedrijf is gevestigd in Emmen en 
concentreert zich op een aantal gemeentes in Zuidoost Drenthe en Noordoost  
Overijssel. Het gaat daarbij om de gemeenten Hardenberg, Coevorden en  
Borger-Odoorn. Emmen is op dit moment nog een witte vlek voor Senas, maar wat  
niet is kan nog komen. 
 
Senas houdt zich alleen bezig met thuiszorg en doet dat vanuit een geheel eigen  
filosofie of visie. Belangrijk daarbij is dat men geen 6 of 7 verschillende personen over 
de vloer willen sturen, maar hooguit maximaal 2. Die verrichten dan wel alle zorg- en 
huishoudelijke taken. De zorg wordt geboden op de plek die de ontvanger wenst, 
dichtbij en het liefst thuis en gericht op de wensen van de ontvanger. De zorg moet 
aansluiten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden en er voor zorgen dat 
de  ontvanger het leven kan leiden dat deze wenst (u ziet, ik ben al helemaal  
genderneutraal). Er bestaat keuzevrijheid als het gaat om de aanbieder en het aanbod 
en er zijn geen wachttijden. 
 
Tot dusver lijkt het een beetje een reclamepraatje en zo is het ook bedoeld. 
Verder zijn natuurlijk de mensen achter de organisatie volledig bepalend en daar  
hebben we dan ook uitgebreid over doorgepraat. 
De oprichter, André de Jong, was gek genoeg autodealer, helaas werd bij hem kort 
voor de officiële start  een ongeneeslijke ziekte geconstateerd. Bij de voorbereiding 
was hij nog zeer nauw betrokken, de daadwerkelijke start heeft niet meer mogen  
meemaken. Zijn dochter Ingrid doet naast een vaste baan elders de financiële kant 
van het bedrijf, plus de personeelszaken en de marketing. Daarnaast is Albertje Wilting 
actief als hoofd van de zorg. Zij heeft leidinggevende taken in de zorg vervuld en ook  
zorgopleidingen verzorgd. 
 
Job Venema is gepensioneerd zorgmanager, hij was onder andere werkzaam bij  
de inspectie voor de Geestelijke gezondheidszorg. Ze werken allemaal uit huis, dus 
geen duur kantoor. Ze werken tegen kostenvergoeding, dit allemaal om de kosten te 
beperken. De personeelsleden werken volgens de gangbare cao, het gaat dan om  
tussen de 10 en 20 medewerkers, afhankelijk van de vraag op enig moment. Deze 
medewerkers hebben allemaal bewust gekozen voor deze vorm van werken en voor 
de visie zoals die boven is beschreven. Dat betekent dat ze naast verpleegkundige 
(“risicovolle”) handelingen ook koffie zetten en de cliënt en/of het bed verschonen, om 
maar eens iets te noemen. Het gebeurt met enige regelmaat vanuit een gevoel vast te 
zijn gelopen in de reguliere zorg.  
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Voorafgaand aan de inzet van de  
hulpverleners vindt altijd een gesprek 
plaats tussen de cliënt, de zorgverlener 
en een leidinggevende om te  
onderzoeken of er een klik is tussen 
eerstgenoemden. 
 
De rol van Job is onder meer om  
contracten met gemeenten tot stand te brengen, dat blijkt in de praktijk vooral een 
moeizaam en langdurig traject. Qua geduld moet hij regelmatig zijn voornaam alle eer 
aandoen en daarbij speelt ook het feit dat gemeenten sinds de decentralisaties in de 
zorg eigen invullingen aan het beleid en de regels mogen geven, hem vaak parten. 
 
Bij vragen aan vier gemeenten komen regelmatig ook vier antwoorden binnen, er zijn 
soms enorme verschillen in de uitvoering of in de interpretatie van de regels. 
Over de decentralisatie(s) in de zorg hebben we een geanimeerd gesprek gevoerd, u 
begrijpt wel enigszins hoe Job hierin staat. Ook de marktwerking in de zorg hebben we 
even bij de kop gehad, maar omdat onze dorpskrant niet aan politiek doet zal ik u dat 
besparen. 
 
Het geheel leidt in elk geval tot veel papierwerk, voor het aanvragen van een Persoons 
Gebonden Budget moet al weer een gespecialiseerd bureau worden ingeschakeld.  
De daarmee verband houdende kosten kunnen niet aan de zorg worden besteed. Op 
papier is heel veel geregeld, de uitvoering is nog een lastige. 
Gevraagd naar de toekomst van de organisatie gaf Job aan dat een gecontroleerde 
groei wordt nagestreefd, maar dat de menselijke maat altijd voorop blijft staan. 
 
Naar mijn persoonlijk gevoel hebben we hier te maken met een interessante,  
vernieuwende ontwikkeling op het gebied van de (thuis)zorg. Hoe zich dit in de  
toekomst zal ontwikkelen gaan we meemaken. 
Ik wens ze in ieder geval veel succes. 
 
Theo Zondag 
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RARA WAT IS DIT? 
 
In het september nummer heb ik u weer een voorwerp laten zien met de vraag; “rara 
wat is dit?” Er is veel op gereageerd. De zoektocht naar vreemde voorwerpen gaat 

wat mij betreft nog door. Ook krijgen we 
van lezers foto’s opgestuurd met de vraag 
wat het is. Wat ontzettend leuk! 
 
Mocht u een voorwerp hebben en wilt u 
de Oringers om hulp vragen, of het lijkt u 
leuk om de mensen uit Odoorn te testen,  
horen we graag van u.  
 
Nu even terug naar het voorwerp uit  
het septembernummer wat hiernaast  
nogmaals staat afgebeeld.  
Eerst volgt er een greep uit vele reacties 
die we ontvangen hebben waarvoor  
hartelijke dank. 

 
“Het is een wasstamper om het wasgoed door het hete sop te bewegen in de  
wastobbe.” 
Gerard Meijering 
 
“Het te raden voorwerp uit Oes Dorp van september is een wasstamper 
Dit is een hulpmiddel om het wasgoed door het hete sop te bewegen bij wassen met 
de hand in een teil, emmer, wastobbe of wasketel. Een wasstamper bestaat uit een 
steel of handvat waar een stamper aan vastzit, en is de opvolger van een simpele 
roerstok.” 
Tiny Scholte 
 
 “Dat voorwerp ken ik nog wel heb m'n grootmoeder in de jaren 50 er nog  
mee bezig gezien. Noemde men toen geloof ik een "agitator".Werkt als volgt; Steek 
een bezemsteel in de bovenkant, gooi vervolgens je vuile wasgoed in een tobbe  
met heet water en zeep en vervolgens ga je maar stampen met dat ding, en  
stampen en stampen en stampen. Door de ingebouwde pompwerking werd het  
waswater voortdurend door de tobbe en wasgoed gepompt. Werkte beter dan het 
ouderwetse wasbord maar nog niet zo goed als een moderne wasmachine.  
Een soort "missing link" zeg maar.” 
Han Poelstra 
 
“Het te raden voorwerp in het dorpskrantje is volgens mij een wasstamper. 
Wij hebben er een in de gang staan voor de sier. Dat ding was van een tante van 
mijn man en werd goed gebruikt.” 
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“De foto in de dorpskrant is die van een z.g. stamper. De voorloper van de  
wasmachine. Met de stamper werd het warme wasgoed bewerkt door het stampen. 
Door de beweging van de stamper werd het schoon. Vroeger mee gewerkt en heb 
het apparaat ook nog in bezit.” 
Jannie Smith 
 
“Dit apparaat is een voorloper van de wasmachine nl. een wasstamper en ik bezit er 
zelf een, ik heb er vroeger vaak de was mee gestampt voor mijn moeder.” 
Arnold Jorna 
 
“Zag meteen mijn moeder voor me in gedachten toen ik een jaar of 7 was en ik uit 
school kwam. Ze stond in een hoek van de keuken, hoofddoek met knoop op het 
voorhoofd om, voor ‘t zweet, lange jurk, mouwen opgestroopt, schort ervoor en  
daar stond ze de was te stampen in een ronde tobbe. Het raam van keuken en  
keukendeur beslagen. Erg leuk deze stamper weer eens te zien. Bedankt!” 
Frans Nowak  
 
 
En inderdaad het is een wasstamper. Door deze stamper open neer te bewegen op 
het wasgoed werd het water met het sop door de was “geroerd”. Het onderste deel 
werd bij het stampen ingedrukt waardoor er een extra waterbeweging ontstond en 
het sop goed in de kleding kon indringen. Iedereen bedankt voor de reactie.  
 
 
Gelijk ook weer een nieuwe vraag. Via de mail ontvingen we foto’s met de vraag of 
we wisten wat het voorwerp was. Graag leggen we deze vraag aan de lezers voor. 
Wie kan ons helpen en vertellen wat dit is. Het voorwerp is ca 22 cm lang en heeft 
een verstelbare klem op het uiteinde. Mocht u weten wat dit is dan horen we graag 
van u. 
 
Bert van der Lit 
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HEJ ‘T AL HEURD? 
 
Dat de school er een dag heel verlaten bij lag  
omdat het onderwijzend personeel aan het staken 
was? 
 
Dat een boom bezijden de begraafplaats geheel 
bezweek door de storm en een andere boom  
elders in het dorp, omgezaagd een prachtige  
verrassing in zich bleek te hebben? 

 
 
 
Dat een bewoonster aan de 
Laskowskilaan - na ietwat  
onverwachte ‘woningbouw’  
achter haar heg - zich toch 
serieus afvraagt waar  
kabouter Spillebeen is? 
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"SPIEREN VOOR SPIEREN" 

 

Volksdansgroep "de Schaop'ndansers" 

zetten hun 'oude' Spieren in voor 'jonge' 

Spieren! 

"de Schaop'ndansers" doen mee aan de 

Wintertijd Challenge van 28/29 oktober 

2017 om 02.00 - tot 03.01 UUR in  

't Klankholt, Odoorn. 

 

In de nacht wanneer de Zomertijd wordt 

terug gezet naar Wintertijd gaan we van 

02.00 - tot 03.01 een uur dansen voor  

"Spieren voor Spieren"! 

 

Als om 03.00 uur de tijd terug gezet wordt hebben wij een uur tijd gewonnen en 1 

minuut gedanst!  

 

 "Tijd winnen & donaties innen" voor kinderen met een spierziekte. 

 

De motivatie: tijdens het afgelopen Schaapscheerdersfeest was het kleinzoontje van 

onze dansleidster ook aanwezig, zou je zeggen; niets bijzonders .... 

Toch wel, Roy zat (nu al) in een rolstoel, een jaar nadat bij Roy werd constateert dat 

hij de ziekte Duchenne heeft, één van de vele soorten Spierziekten.  

Voor Roy en ALLE kinderen met een Spierziekte zetten wij ons 'beste beentje voor'. 

 

Kom ook een walsje/dansje maken en/of  Steun ons & Doneer 

 

Ga naar www.wintertijdchallenge.nl/

challenge/oude-spieren-voor-jonge-

spieren 

en help mee! 

 

Samen kunnen we ervoor zorgen dat 

er meer kinderen een  

diagnose en behandelplan krijgen in 

het Spieren voor Spieren  

Kindercentrum. Bij voorbaat onze 

hartelijke dank! 
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WANDELING VOOR VOLWASSENEN  
VANUIT EES  
  
De wandelcommissie ‘de Zandlopers’  
organiseert voor inwoners van de gemeente 
Borger-Odoorn op maandag 6 november een wandeling vanaf het Golfpark in Ees.  
Tijdens de wandeling krijgt u informatie over de omgeving en/of cultuurhistorische 
achtergronden.  
 
U kunt kiezen uit een wandeling van 5 kilometer of één van 10 kilometer. De 10 km 
lopers vertrekken om 9.00 uur en de 5 km lopers vertrekken om 10.00 uur.  
Vertreklocatie is  het clubhuis van het golfpark in Ees. (Oosterweg 1, 9536 PR Ees)  
Na afloop kan er voor € 6,00  genoten worden van een lunch in het restaurant van 
het Golfpark. Wilt u alleen deelnemen aan de wandeling dan is dat ook mogelijk.  
Dit is geheel gratis. 
 
Lijkt het u leuk om met ons mee te wandelen? U kunt zich opgeven bij Petra van den 
Bosch, sportcoach van de gemeente Borger- Odoorn.  
Mail: p.vandenbosch@borger-odoorn.nl of Tel.nr: 06 – 11 39 43 01.  
Opgave graag vóór 31 oktober.  
 
Parkeren voor het golfpark is op de parkeerplaats van het Land van Bartje.  
Stevige waterdichte schoenen worden aanbevolen.  
___________________________________________________________________ 
 
MAAK KENNIS MET DYNAMIC TENNIS  
  
Senioren uit de gemeente Borger-Odoorn kunnen kennismaken met Dynamic  
Tennis in de sportzaal van Exloo. De sportconsulent Senioren organiseert in 
de maand november drie gratis kennismakingslessen.   
  
Dynamic Tennis is een vrij nieuwe dynamische racketsport die in de zaal gespeeld 
wordt. De tennisrackets en de ballen zijn licht waardoor de belasting op de  
schouder-, arm- en polsgewrichten klein is.  
De spelregels, afkomstig uit de tafeltenniswereld, zorgen ervoor dat het spel zeer 
aantrekkelijk is. Dynamic tennis is eenvoudig aan te leren en kan op diverse niveaus 
gespeeld worden. In het midden van het land wordt dynamic tennis gespeeld door 
jong en oud en draait er een grote competitie.  
 
Meedoen?  
Wilt u het eens proberen?  Meld u zich dan vóór 6 november aan bij   
Petra van den Bosch, sportconsulent gemeente Borger-Odoorn.  
Mail: p.vandenbosch@borger-odoorn.nl  of  tel.nr: 06 – 11 39 43 01  
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DERTIG JAAR OES DORP, de jonge reporter  
 
In onze vorige editie heeft u kunnen lezen hoe gevarieerd de jeugd op ideeën komt 
bij het thema Odoorn. Het inspireert hen tot het schrijven van korte leuke alledaagse 
beelden. Ieder kind heeft er wel weer een ander beeld bij wat het juist zo leuk maakt. 
Deze week geven het woord aan Ruben. Zijn gedachten gaan bij Odoorn uit naar de 
muziek.  
 
 
MUZIEKVERENIGING O.D.O. ODOORN 
 
Ik was bij de bouw van het ’t Klankholt, zo heet het O.D.O.gebouw. Ik heb er ook  
les genomen met blokfluit, en later met saxofoon. O.D.O. heeft ook een eigen  
muziekschool. Het gebouw ligt bij het H.O.C. sportpark en de tennisverenging Okko.  
 
O.D.O. gaf ook lessen op de school, en je mocht proeflessen nemen, als je het leuk 
vond. O.D.O. betekent: oefenen doet overwinnen.  
Je hebt de Odoki’s, dat is het startorkest voor de kinderen, Promodo is een  
opleidingsorkest, Oringer Kapel is een klein groepje voor op straat , bij festivals en 
feestjes en het harmonieorkest dat zijn alle muziekanten van O.D.O. behalve de  
kinderen van O.D.O.  
 
O.D.O. is opgericht in 1960. O.D.O. heeft ook een eigen facebooksite.  
Er zijn koffieconcerten in de Boshof.  
Er is nu ook O.D.O. on Tour: O.D.O. geeft concerten in verschillende plaatsen. 
 
Ruben 
___________________________________________________________________ 
 
OPEN ATELIER ROUTE 
 
De open atelierroute van het KKBO was weer een  
succes. Mede door het prachtige weer hebben veel 
mensen de weg gevonden naar de ateliers van de 
deelnemende kunstenaars. Ook bij mij was er volop 
belangstelling.  
Er ontsponnen zich regelmatig interessante  
gesprekken over het gemaakte werk en een enkeling 
ging blij met een schilderij of keramisch object naar 
huis. Het is altijd erg leuk om mee te doen met de 
open atelierroute. Ik ben vaak heel individueel bezig 
en dan is het inspirerend om zo af en toe je werk te 
laten zien en er commentaar op te krijgen.  
Ook tussendoor is het mogelijk om eens te komen  
kijken in mijn atelier. Bel of app me dan maar.  
Anke Hoefs (ook wel van den Honert), Dambeern 25, Odoorn, 06 22717123 
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EEN HANDIG, ÉÉN-HANDIG BORD 
 
 
Wat kan een mens met iets, ogenschijnlijk eenvoudigs, oprecht ontzettend blij zijn. 
Dat zit zo: na het januari-interview in Oes Dörp van collega Bert met Karin  
Koudenburg over haar keramiek, las dorpsgenoot Riekus Hermelink o.a. dat er 
een bord voor één-handigen in ontwikkeling was.  
Omdat Riekus door een CVA halfzijdig verlamd is geraakt, maakt die ‘nieuwe’  
situatie dat hij overal handigheidjes op moet verzinnen. Dat lukt hem behoorlijk, 
maar met sommige dingen is het best lastig iets te bedenken. Een strijkijzer op 
een vel papier om te schrijven dat gaat nog, maar eten is echt uitdaging …  
Na het lezen nam hij direct contact op met Karin om meer over het bord te weten 
te komen. Zij had het inmiddels uitgeprobeerd en dat wilde hij natuurlijk ook. 
 
Het gaat om een één-handig bord: “1 hándig bord”  zegt Riekus en “dit bord is een 
voorziening om zelfstandig te kunnen eten. Rijst etc. kan in de hoek maar voor het 
snijden van vlees en brood is het geweldig. Het is fantastisch voor de  
zelfredzaamheid.” 
De 4 noppen aan de zijkant – hij zou er liever 5 op hebben om net iets kleiner te 
kunnen snijden – houden het vlees tegen zoals een vork dat zou doen. Daardoor 
kun je met het mes en één hand je vlees snijden. Als overtuigend bewijsmateriaal 
toont hij – het ruikt er nog heerlijk, al is het inmiddels schoon op – 3 foto’s van een 
karbonaadje van eerder die avond en stuurt een dag later de pasta-foto’s. 
 
Door de hoge opstaande randen kun je het eten mooi in de hoek drijven. Alle  
gerechten, zelfs doperwten, kunnen geen kant meer op. En de lagere opstaande 
randen zorgen er voor dat eten met jus of dunne sausjes niet de tafel op drijven. 
Fijn dat je tafel(kleed) schoon blijft! 
Bij het ontbijtbord is de zijkant aangepast aan de dikte van een boterham, zodat je 
bijvoorbeeld pindakaas op het brood smeert maar niet aan de rand van het bord, 

omdat het brood daar net iets bovenuit steekt.  
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Riekus is weg van het ontwerp van beide borden én van het gebruiksgemak.  
Diner- en ontbijtbord passen perfect in elkaar. Ook met opruimen in de kast gaat 
het keurig in de hoek en met een rond bord heb je altijd loze ruimte. Het wordt in 3 
verschillende kleuren gemaakt en is voor zowel links- als rechtshandigen (dan is de 
lay-out gespiegeld) te koop. 
Heel belangrijk vind hij dat het hygiënisch is. Het kunststof bord dat hij na de  
revalidatie meekreeg, krijgt voren van het snijden en dat wordt niet beter. Het is in 
zijn optiek ook niet hygiënisch. Dit bord van Karin kan in de vaatwasser! 
“Ik vind trouwens” voegt Riekus toe “dat elk restaurant minimaal 1 zo’n bord moet 
hebben. Het zou voor veel meer mensen handig kunnen zijn, denk bijvoorbeeld aan 
mensen met een beperking.” 
 
Dit bord betekent voor hem meer vrijheid en nog veel belangrijker, eigenwaarde!  
Hij wil nu al niet meer zonder. Hoe lang heb je het bord Riekus? Zijn antwoord:  
“14 dagen” - op het moment van interviewen. Dat zegt méér dan genoeg. 
 

Conny van der Bent 
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VERSLAG VROUWEN VAN NU, 11 OKTOBER 2017 
 
 
Op deze gezamenlijke avond met Odoornerveen waren Henk Bos en  
Janetta Veenhoven uitgenodigd. 
Zij maken zeer mooie natuurfilms in onze eigen provincie. 
 
Voordat de film wordt gestart geven zij een korte inleiding op de film die wij gaan  
bekijken: de Groene Horizon. Deze film is het sluitstuk van een drieluik waar zij ruim 
zes jaar aan hebben gewerkt. 
De Groene Horizon is gefilmd in Midden-Drenthe, waar het geduld van de filmers 
menigmaal op de proef is gesteld, maar zij zijn er weer in geslaagd om een  
bijzondere natuurfilm te maken. 
In deze film zie je uilen, muizen en de paddentrek werd heel mooi in beeld gebracht. 
Zelfs de nachtelijke paddentrek is in beeld gebracht, vanuit het perspectief vanuit de 
pad. Maar ook de verpopping van een libelle, heel bijzonder om te zien hoe dat  
gebeurt. 
 
Ze hebben een steenmarter gevolgd, het filmen van dit diertje heeft ruim een maand 
in beslag genomen. Allerlei dieren komen in de film voorbij, waar de meesten van 
ons nog nooit van hebben gehoord. Wat dacht u van de veenbesparelmoervlinder, 
de zilveren maanvlinder of de moerassprinkhaan. 
Ook vossen, dassen en diverse vogels werden voor lange tijd in hun leefomgeving 
gevolgd. 
 
In de film is op sommige momenten goed te zien dat het verleden in Drenthe nog 
steeds een grote rol speelt. Het is een bijzonder mooie film geworden, dat eigenlijk 
niet in zo’n stukje tekst valt te beschrijven. 
 
Zeker is wel dat iedereen een hele mooi avond heeft gehad. Na afloop werden  
Henk Bos en Janetta Veenhoven door de voorzitter bedankt. 
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ONDERTUSSEN BIJ ODO……  
 
 
 
 
zijn we op zoek naar collega-muzikanten.  
 
 
Speel je een instrument of hebt dat ooit gedaan?  
 
 
Heb je in een orkest gespeeld en wil je dit weer oppakken?  
 
 
Kom dan naar de harmonie van Odo. We zijn een gezellige, actieve vereniging  
waarvan de harmonie ongeveer 45 orkestleden heeft en waar altijd plaats is voor nog 
een (beginnende of gevorderde) muzikant. 
 
 
 
 
We zijn in ieder geval op zoek naar mensen voor:  
 
Melodisch slagwerk  
 
Pauken  
 
Klarinet  
 
Bariton saxofoon  
 
Fagot  
  
 
 
 
 
Speel je een ander harmonie-instrument?   
Dan ben je natuurlijk ook welkom!  
Neem contact op via muziekverenigingodo.nl/contact  
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HOE ONTSTOND HET FEEST VAN SINT MAARTEN? 
 
Waarom vieren we dit feest eigenlijk? Het feest heet Sint Maarten, maar wie is dat  
geweest?  
 
Martinus van Tours werd in 316 naar Christus geboren in Sabaria. Dat heet nu  
Hongarije. Toen Martinus 10 jaar was ging hij als leerling naar het klooster. Maar toen 
Maarten 15 werd besloot hij om bij het leger te gaan. Dit was het Romeinse leger.  
Hij vertrok om te gaan vechten in Gallië, dat is nu Frankrijk.  
 
Toen Maarten bij de stadspoort van Amiens kwam, dit is een stad in Frankrijk, zat daar 
een bedelaar. De bedelaar was helemaal naakt. Hij klampte zich aan Maarten vast en 
vroeg: "Heeft u een almoes voor deze oude man".  
Maar Maarten had helemaal geen geld. Hij had zijn soldij nog niet gekregen. Hij wilde 
ook niet zomaar de man voorbij rijden. Toen dacht hij aan de mantel die hij aan had. 
De ene helft van zijn mantel was bezit van de Romeinen, maar de andere helft was 
van hem zelf.  
Maarten pakte zijn zwaard en hakte zijn mantel door de helft. De ene helft gaf hij aan 
de naakte bedelaar en de andere helft hield hij zelf.  
 
In een droom van Maarten sprak Christus toen tot hem. Hij bedankte Maarten dat hij 
de helft van zijn mantel aan de bedelaar had gegeven. 
Toen wist Maarten het zeker. Op 18 jarige leeftijd verliet hij het leger en liet hij zich  
dopen. Maarten wilde zijn verdere leven helemaal aan God wijden en ging als een  
kluizenaar wonen ten zuiden van Poitiers. In 371 overleed de bisschop van Tours.  
Er kwam iemand naar Maarten toe om te vragen of hij bisschop wilde worden. Maarten 
wilde liever zijn kluizenaarsbestaan leiden en besloot het niet te doen.  
Toch wisten ze hem naar Tours te krijgen door een smoes te bedenken. Toen Maarten 
eenmaal in Tours was kon hij geen nee meer zeggen. Hij besloot bisschop van Tours 
te worden.  
Maar ook toen hij bis-
schop was leefde hij nog 
heel eenvoudig. Hij geen 
vaak op reis om kloos-
ters te stichten en om 
mensen tot het christelij-
ke geloof te bekeren.  
 
Op een van die reizen 
overleed Sint Martinus. 
Dat was op 8 november 
397 in Candes. Hij werd 
op 11 november in Tours 
begraven.  
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 MAARTEN EN SINT MAARTEN  
 
De belevenissen van een jongen tijdens het Sint-Maartensfeest 
 
 
"Maarten, wil jij dit briefje even naar mevrouw De Wilde brengen?" klonk de stem  
van meneer Rutgers door de stille klas. Maarten keek vragend op van zijn werk. Hij 
probeerde de aardrijkskunderepetitie te maken, waar alle andere jongens en meisjes 
ook mee bezig waren. Het lukte niet zo goed, want Maarten kwam net van een andere 
school waar ze een heel ander aardrijkskundeboek gebruikten. "Zie maar wat je ervan 
maken kunt," had meneer Rutgers gezegd toen hij de vragen uitdeelde. "Je krijgt geen 
cijfer als het je niet lukt." 
"Mevrouw De Wilde is de juffrouw van de eerste klas," ging meneer Rutgers verder. 
"En ze is zijn vriendin," siste Kees, die naast Maarten zat. "Zei je wat, Kees?" vroeg 
meneer Rutgers. 
"Ik zuchtte meneer," antwoordde Kees. "Het is zoveel." 
"Doorwerken dan maar. Maarten, hier is de brief en wacht op antwoord," zei meneer. 
 
Maarten was blij dat hij even wat anders kon doen. Langzaam liep hij door de gang 
naar de eerste klas, waar zijn zusje Annemiek ook in zat. De eersteklassers waren aan 
het zingen: 
 
"Sinte Maarten 't is zo koud. 
Geef me een kooltje of wat hout, 
Geef me een appel of een peer, 
Dan kom ik 't hele jaar niet weer." 
 
Maarten klopte aan de deur en omdat zijn geklop toch niet te horen was door het  
gezang, stapte hij maar gewoon naar binnen. Een beetje aarzelend liep hij naar de 
mevrouw voor de klas. "Hier is een briefje van meneer Rutgers," zei hij.  
"Dank je wel," zei mevrouw De Wilde. Ze scheurde de enveloppe open en las snel de 
inhoud. 
Toen keek ze Maarten aan. "Wie ben jij eigenlijk?" vroeg ze. "Ik ken je niet." "Ik ben 
Maarten Blom, we zijn hier pas komen wonen," antwoordde Maarten. "De broer van 
Annemiek dus," zei mevrouw De Wilde, "en een naamgenoot van Sint Maarten, dat is 
leuk." 
 
"Sint Maarten?" "Ken je die niet? Vraag vanmiddag maar aan Annemiek wie dat is.  
Ze weet er nu alles van, hè Annemiek! En zeg tegen meneer Rutgers dat alles in orde 
is." "Ja mevrouw," zei Maarten en op zijn gemak liep hij naar zijn eigen klas terug.  
Achter zich hoorde hij nog zingen: "Elf november is de dag, dat mijn lichtje branden 
mag." 
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Hij gaf de boodschap van mevrouw De Wilde door en ging aan zijn tafeltje zitten 
om verder te werken. Steeds hoorde hij in zijn hoofd het liedje van Sint Maarten 
klinken. Wie was Sint Maarten? 's Middags na schooltijd liep Maarten met Kees 
naar huis.  
"Wie is Sint Maarten?" vroeg hij. "O, iets voor kleine kinderen," antwoordde Kees. 
"Op 11 november gaan kleine kinderen met lampionnen langs de huizen om 
snoep of geld op te halen. Je krijgt haast altijd mandarijnen of doosjes met  
rozijnen of zoiets. Niks aan." 
"Maar wie is Sint Maarten?" vroeg Maarten weer. "Geen idee," zei Kees. 
 
Thuis vroeg Maarten het aan Annemiek, en zij vertelde het verhaal van de soldaat 
Maarten die zijn mantel deelde met een bedelaar. Nu begreep Maarten wat  
Annemiek verteld had over het maken van een lampion op school en over het 
Sint Maartenlopen. Zij wilde natuurlijk ook langs de huizen gaan, want dat was in 
dit dorp, hun nieuwe woonplaats, de gewoonte. Zij liever dan hij.  
Kleine-kinderwerk was het. Maar diep in zijn hart vond Maarten het wel leuk, dat 
hij genoemd was naar Sint Maarten, over wie zoveel mooie verhalen werden  
verteld. Sint Maarten was goed en vriendelijk, dapper en sterk geweest. Zo zou 
Maarten ook graag willen zijn. 
 
De volgende dag was het 11 november. 's Morgens al riep Annemiek: "Vanavond 
gaan we Sint Maartenlopen, hè Mam!" Moeder knikte: "Ja zeker, om zeven uur." 
Maar toen Maarten en Annemiek 's middags uit school thuiskwamen, troffen ze 
daar hun moeder met een schorre keel, rode ogen en een drupneus. "Jongens," 
zei moeder, "het spijt me, maar ik kan straks niet mee. Ik heb kou gevat en voel 
me zo ziek. Ik ga naar mijn bed. In de keuken staan boterhammen voor jullie. Eet 
die om zes uur maar op en ga nu een spelletje doen of wat lezen. Vader komt 
vanavond pas om negen uur thuis, dus moet jij om zeven uur maar met Annemiek 
mee gaan, Maarten." En na nog eens flink haar neus gesnoten te hebben, ging 
moeder naar boven. 
Maarten liep met een boos gezicht de huiskamer in. Leuk was dat. In de eerste 
plaats wilde hij om zeven uur tv kijken, het laatste deel van een spannende  
jeugdserie en in de tweede plaats voelde hij er niets voor met Annemiek en haar 
lampion langs de huizen te gaan bedelen om mandarijnen.  
 
Stel je voor dat Kees hem betrapte op zo iets kinderachtigs. Maarten dacht na. 
Zou hij Annemiek zeggen, dat ze maar alleen moest gaan of met de  
buurkinderen? Maar Annemiek was zo verlegen en ze kende de buren nog  
helemaal niet. Zou hij zeggen dat hij erge hoofdpijn had? 
Maarten hoorde Annemiek in de keuken zingen: "Sinte Maarten, 't is zo koud..." 
Even later kwam ze de kamer in met haar zelfgemaakte lampion. "Vind je hem 
mooi Maarten?" vroeg ze. Haar hele gezicht straalde. 
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"Annemiek," begon Maarten, "kun je vanavond niet alleen gaan? Ik voel me ook niet 

zo lekker. Misschien heeft mamma me aangestoken." Annemiek keek Maarten met 

verschrikte ogen aan. "A-a-alleen?" stotterde ze. "D-dat kan ik niet." Haar lip begon 

te trillen. "Ik heb erge hoofdpijn," zei Maarten, "sorry, hoor, maar het gaat echt niet." 

Annemiek was geen huilebalk. Stilletjes ging ze in een stoel zitten en stak haar duim 

in haar mond, iets wat ze anders nooit meer deed. Maarten was blij dat Annemiek 

niet gilde of stampvoette. Nu merkte moeder tenminste niets. Om half zeven werd er 

aan de deur gebeld en tegelijk hoorden Annemiek en Maarten zachtjes zingen: 

"Sinte Maarten, 't is zo koud..." 

 

"Er liggen appels en doosjes smarties in de keukenkast," wist Annemiek, "die  

mogen we geven." Samen liepen ze naar de deur. Daar stonden drie kinderen met 

lampionnen en een mevrouw. Ze zongen nog een liedje en hielden toen hun tassen 

op voor het lekkers. Maarten deelde uit. Toen keek hij naar Annemiek en zag hoe 

de tranen over haar wangen liepen. 

 

"Doe je jas aan Annemiek," zei hij opeens, "wij gaan ook." Annemiek keek Maarten 

aan. "Echt?" vroeg ze ongelovig. "Ja, ik zal gauw je lampion aansteken." En daar 

gingen ze, van huis tot huis en overal zongen ze samen. Bij het huis van Kees  

aarzelde Maarten. Als Kees opendeed, wat zou hij dan zeggen? Maar Sint Maarten 

had zich er ook niets van aangetrokken wat de mensen zouden zeggen van zijn 

halve mantel... 

 

Vastberaden drukte Maarten op de bel en toen Kees voor hem stond, zong hij vrolijk 

met Annemiek mee: "Sinte Maarten, 't is zo koud..." 
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BIJ DE EENDJES  
 
We hebben warmte in huis, want de loodzware pellet cv was met hulp van een 
vriend en dankzij de redding door buurman Tom en een motorlift afgelopen zomer 
al verhuisd naar zijn definitieve plek. Nu is hij dus ook opnieuw aangesloten en in 
het atelier brand gezellig een pelletkachel. Net op tijd voor de herfstkou zijn intre-
de gaat doen en de zonnepanelen niet meer voldoende zullen zijn om het huis te 
verwarmen en te kunnen douchen.  
Hierbij hebben we een stapje terug gedaan en de experts het werk laten doen; 
het is een vernuftig systeem maar ook kostbaar dus dat wil je niet in de soep  
laten lopen door vrolijk op alle knopjes te drukken tot er iets gebeurt. Daar  
hebben we dus een zeer goed bedrijf voor- uit Friesland, maar dat nemen we ze 
dan maar niet kwalijk. De arme werknemer is gisteren tot 20 uur bezig geweest, 
en tijdens het douchen was ik zijn nuchtere Friese doorzettingsvermogen toch 
zeer dankbaar.  
 
Toen we vorig jaar het systeem in gebruik wilden nemen stond binnen de kortste 
keren de woonkamer vol rook, en bleek de “vakman” die we hadden ingehuurd er 
toch niet zo veel verstand van te hebben en ook nog eens geen zin te hebben op 
te komen draven om het te herstellen. Paniek in de toko en al snel was ook de 
boomgaard in mist gehuld- leg dat maar eens uit aan de brandweer.  
Gelukkig schoot de schoorsteenman die net het nieuwe rookkanaal had  
geïnstalleerd ‘s avonds nog te hulp, en wist hij het probleem met René op te  
lossen. Hij heeft nu ook rookkanalen twee en drie gemaakt en aangesloten op de 
nieuwe schoorsteen.  
Nummer vier volgt nog, want vroeger was er in de tweede grote kamer op de  
benedenverdieping ook een haard, waar nu onze blijf-hier-wonen-tot-je-oud-bent 
slaapkamer komt. Levensloop planning noemen ze dat met een mooi woord, wij 
noemen het gewoon lekker beneden wonen tot we het niet meer kunnen  
volhouden.  
En met een schattig gietijzeren haardje dus, voor de zeldzame dagen dat we  
tijdens een stormachtige herfst of winterdag in bed kunnen blijven liggen straks. 
Kopje thee erbij, muziekje aan- pure luxe.  
Helaas wonen we nog wel een paar maanden op de bovenverdieping en vandaag 
hebben we daarom de gaten in de schuine wanden van het dak ook maar weer 
tijdelijk dicht gezet; tot nu toe keken we sinds de nieuwe dakramen zijn geplaatst 
tegen het rieten dak aan, provisorisch dicht gezet met plastic en tape. Geloof me, 
dat werkt een week, en daarna komt de boel beetje bij beetje naar beneden  
zetten, tezamen met al het stof en rommel en de veel-potige medebewoners van 
de zolder. Regelmatig zaten we op de bank met het idee dat het waaide binnen; 
grappig als de zon schijnt maar binnenkort zou daar de lol wel af van zijn gegaan. 
Ik groet u daarom hartelijk vanuit ons warme huisje-op-hoogte; laat de herfst 
maar komen!  
 
Kirsten Alferink Cramer  
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___________________________________________________________________ 
 
 
 
PRINSES BEATRIX SPIERFONDS 
 
 
De opbrengst van de collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds in de week van  
10 t/m 16 september bedroeg in Odoorn € 823,02.  
Namens het Spierfonds dank ik alle collectanten en gevers! 
De collecte in 2018 zal plaatsvinden in de week van 9 t/m 15 september. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jolanda Scholten, collecte-organisator Odoorn 
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LEZEN EN VOORLEZEN (114) 
 
n.a.v. Rindert Kromhout, Het geheim van de gillende geraamtes, Amsterdam 2017  
Tosca Menten e.a.  
 
Gruwelijk Grappige Griezelverhalen / GRIEZELEN EN VERDER GAAN  
  
De beide boeken, die  hierboven genoemd worden, gaan over griezelen en zijn  
spannend  geschreven.  
Ik vertel eerst iets over de  
boeken afzonderlijk en daarna schrijf 
ik iets over het gezamenlijke thema.  
  
In het eerste boek staat het  
jongetje LUUK (LUCA in het  
Italiaans) centraal. Hij is met zijn  
ouders met vakantie in  
ROME. Ze blijven 4 dagen. Luuk 
heeft het boek “het geheim van 
de afgebeten vingers“ gelezen en wil 
op zoek naar antwoorden op  
vragen die bij het lezen opkwamen.  
Tussen 2 haakjes: de schrijver van 
het verhaal heeft zelf een tijdje in  
Rome gewoond!  
 
Er worden  drie kerken genoemd 
waar vroegere bewoners van de stad 
een rol speelden. Het is een beetje 
griezelig dat die bewoners nog een rol 
spelen als geraamtes die nog kunnen 
praten. Er staat zelfs op blz. 24 dat er 
voor geraamtes geen vreemde talen 
meer bestaan.  
 
In elk geval krijgt Luca contacten en kan hij zelfs  
helpen het probleem van het onderkomen van de geraamtes op te lossen.  
Het vreemde is dat je, als je het verhaal leest, vergeet dat het om dode mensen gaat 
met wie overlegd enz. wordt.  
Veel spanning dus, laat dat maar aan Rindert Kromhout over!  
Voor het vervolg van LEZEN EN VOORLEZEN: 1 blz. omslaan. 
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In dit boek staan 9 (gekke en/of griezelige) verhalen, een aantal gedichten met een 
bijzondere inhoud en een elftal ‘weetjes’ + nog enkele spreekwoorden.  
In het eerste stukje (p. 7–20) staat iets over de drie schrijvers van de inhoud van het 
boek.  
 
Ze hebben het middeleeuwse  
genootschap De Lachende 
Zaag opnieuw opgericht.  
In de M.E. ontdekte men dat  
kinderen die leden aan de 
pest door gekke verhalen die 
voorgelezen werden weer beter 
werden. Bovendien wisten ze:  
Lachen is ‘goed voor iedereen’.  
Helaas heeft een brand in 1849 de 
verzamelde verhalen vernietigd.  
In 2017 hebben ze dus de oude 
groep weer nieuw leven  
ingeblazen. “Leve de lach” staat 
op blz. 20.  
 
In de 9 verhalen lees je over de 
stief-opa van Hendrik die dokter is 
en hem opereert om hem iets te 
leren. Je leest over het meisje 
Gruwella dat met rattenkeutels de  
patat lekkerder maakt!, Je leest 
over Stefan die zijn dikke tante per 
ongeluk dunner maakt. Je leest 
over Mercedes die een verkeerd 
dekbed tegenkomt, je leest over 
het bange jongetje Bob die steeds 
een horrorclown ontmoet of  
verbeeld hij het zich maar? 
Je leest over een wedstrijd  
puistjes uitdrukken die pas na 100 keer stopt, je leest over een begrafeniskist met 
een meneer die niet dood is erin, je leest over een slagersdochter die haar moeder 
ziet verdwijnen in een machine en je leest over een opa die slachtoffer wordt van zijn 
aandacht voor wratten.   
 
Van beide boeken kun je griezelen want gewone, bekende dingen veranderen in  
andere dingen, onbegrijpelijk. Als je van griezelverhalen houdt weet je dat de  
gewone, bekende dingen gelukkig altijd blijven bestaan. Laat de fantasie maar  
komen! Je zult in elk geval ook kunnen LACHEN!                        
                                                                                                 Berend Boekman 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS OKTOBER 2017 
 
Nederland Leest de toekomst 
 
Het thema van 2017 is robotica 
Ze waren al een eeuw geleden voorspeld, maar de robots komen er nu echt in groten 
getale. Waar eindigt dit? Een zonnige toekomst of is dit juist het begin van het einde 
van de mens? Lees de toekomst. Praat mee over robotica! En krijg het boek Ik, robot 
van de schrijver Isaac Asimov cadeau in de maand november. 
 
Lezing Jan Reinier de Jong 
In het kader van Nederland Leest houdt op woensdag 15 november Jan Reinier de 
Jong uit Odoorn een lezing in de Bibliotheek over zonne-energie en energieopslag  
en hoe werken boeren aan een duurzame en betere toekomst in de voedsel keten. 
Aanvang 20.00 uur, toegang € 2,00 voor bibliotheekleden, € 2,50 voor niet-leden. 
Inclusief koffie/thee. 
 
Dreumesuurtje 
Maandag 9 november van 9.30-10.30 uur zijn dreumesjes (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. 
 
Vrolijke Pietenmiddag 
Woensdag 22 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. 
 
Tabletcafé 
Maandag 27 november is het Tablet Café in de Bibliotheek weer geopend van 14.00 
een 15.30 uur. 
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 een ervaren docent van de 
STOA 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 voor u klaar.  
Doe mee, u bent van harte welkom! 
 
 
Bibliotheek Odoorn 
Langhieten 5 • 7873 CA Odoorn 
088 012 8235 
info@bibliotheekodoorn.nl • www.bibliotheekodoorn.nl  
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