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29e jaargang no. 1 

September 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 2 oktober     GEEN DIENST 
 
Zondag 9 oktober  10.00 uur  ds. Menso Rappoldt, Emmen 
 
Zondag 16 oktober     GEEN DIENST 
 
Zondag 23 oktober     GEEN DIENST 
 
Zondag 30 oktober     GEEN DIENST 
 
 
DORPSAGENDA 
 
Maandag 10 oktober 19.45 uur  Vrouwen van Nu, gezellige avond  
       m.m.v. Musicalgroep Odoorn, Boshof 
Zaterdag 15 oktober 20.00 uur  SOKC, Roon Staal singer-songwriter,  
       in de kerk 
Donderdag 20 oktober 14.00 uur  Aktiviteitengroep 55+, Edwin de  
       hoorspecialist, Boshof 
Woensdag 26 oktober 19.30 uur  Volkszang, Boshof 
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VAN DE REDACTIE 
 
“Vanzelfsprekend” 
 
Zo kijken veel Oringers naar de activiteiten die hier in Odoorn plaats vinden. Maar 
mensen, ik kom nog maar net kijken hier in dit mooie dorp. En wat is het bijzonder 
wat men hier kan beleven. Het Sivo, de Oringermarkt met z’n vele activiteiten, de 
wandelvierdaagse, het paasvuur, de musicals en ga zo maar door. Alles  
georganiseerd door trouwe, enthousiaste vrijwilligers die het steeds weer voor elkaar 
krijgen. Een echte Oringer zal dit als gebruikelijk ervaren, toch is het erg bijzonder.  
 
Dit merk ik ook als er gasten mee gaan. Hun gezichten spreken boekdelen hoe een 
klein dorp groot kan zijn. Als er dan een evenement minder loopt horen we de  
commentaren. Op zich niet erg, maar als we ons dorp gezellig willen houden dan 
moeten we met elkaar de schouders er onder zetten. Tijdens het Zuidenveld hebben 
velen ervaren hoe leuk het kan zijn om samen aan iets te bouwen. Ik hoop dat er 
genoeg steun en genoeg vrijwilligers blijven om alles rond te kunnen krijgen. En  
ervaar het als bijzonder en zeker niet als vanzelfsprekend. 
 
Bert van der Lit 
 
___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 26 oktober. 
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 16 oktober. 
 
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 
 
8 juni, Mirte Wolf, dochter van Arjan Wolf & José Eefting, Rozenstraat 3 
14 juli, Jesse Oortwijn, zoon van Jurek & Ingeborg Oortwijn, Blauwgras 5 
5 september, Liz Siekman, dochter van Jelle Siekman & Marloes Kamphuis, Bente 8 
 
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 
 
Wagenziek 
 
Nadat ik zo’n 25 jaar in andermans auto heb gereden besluiten wederhelft en ik dat 
het tijd is voor mijn eigen auto. We speuren het internet af en vinden we een leuk  
exemplaar. Na een geslaagde proefrit besluiten we over te gaan tot aankoop.  
 
Verheugd rijd ik achter wederhelft aan naar huis en ik voel me vrij en blij. Eenmaal 
thuis gaan we samen een boodschapje doen in mijn auto. Bij het verlaten van de oprit 
roept wederhelft “Pas op, een auto”. Vrolijk roep ik dat ik deze wel had gezien. Bij het 
uitrijden van de straat blikt wederhelft vooruit. “Daar fietst iemand hè?” wijst hij me aan. 
Ik verzeker hem dat ik ook dit wel had gezien. Bij het invoegen op de snelweg roept 
wederhelft “Pas op!” Enigszins geïrriteerd nu roep ik hem toe dat ik de aanstormende 
auto echt wel had gezien en even hangt er een gespannen stilte in de auto.  
 
Wanneer we bijna bij de bestemming zijn, neem ik een verkeerde afslag. Ik moet de 
auto keren en terwijl ik achteruit rijd horen we een zacht geluid veroorzaakt door een 
heg. “KIJK UIT!” roept wederhelft gevolgd door een beschuldigend “WAT DOE JE 
NOU!” Vernietigend kijk ik opzij en schreeuw dat hij nou moet ophouden en dat dit de 
laatste keer is dat ik hem meeneem en dat hij zelf maar gaat rijden met z’n  
commentaar. 
 
Als ik de auto op de juiste plek geparkeerd heb 
bekijken we samen de achterzijde. Gelukkig is 
er niets te zien wat mij het recht geeft  
wederhelft nogmaals terecht te wijzen. In boze 
stilte en af en toe naar elkaar sissend doen we 
onze boodschap. Wanneer we klaar zijn gooi ik 
hem de sleutels toe uitroepend “Hier, rijd jij 
maar, ik kan er immers toch niks van!”  
Toch leggen we het bij en in gelaten stilte rijden 
we samen naar huis. 
 
Voortaan rijd ik alleen. 
 
Bianca 
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ZUIDENVELD IN ODOORN 

 
Hoewel de zomer inmiddels wel ongeveer voorbij is willen we toch nog even  

terugblikken op een van evenementen die zich in ons dorp hebben afgespeeld. 

Over het Sivo heeft u  vast al veel gelezen, gehoord of gezien, maar  over  het 

Zuidenveld mag toch ook nog wel iets geschreven worden. 

Dit evenement speelt zich eens per 8 jaar af  in een van de drie Zuid-Drentse  

gemeentes en dit jaar was Borger-Odoorn weer aan de beurt. 

Door de gemeentelijke herindeling van 1998 is dat nu één gemeente, maar ooit was 

Odoorn een afzonderlijke gemeente, die deel uitmaakte van het Zuidenveld.  

Het dorp Odoorn is dan de plaats van handeling. Borger hoorde en hoort bij  

Oostermoer. 

De voorbereiding verliep naar mijn gevoel een beetje moeizaam, het enthousiasme 

moest een beetje georganiseerd worden. 
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Het van oorsprong agrarische gebeuren heeft natuurlijk een beetje zijn natuurlijke 

achterban verloren, dus is het zaak dat daarvoor andere dingen in de plaats komen 

en dat er meer mensen warm gemaakt moeten worden. 

Toch, als je ziet wat er voor de vakanties in de verschillende wijken van ons dorp 

weer aan creativiteit en aan handvlijt is gerealiseerd, is er nog steeds veel te  

genieten als buurten de koppen bij elkaar steken en de  handen uit de mouwen. 

Sommige werkstukken hebben zelfs de hele zomer gefunctioneerd, dus er is ook 

nog sprake van degelijke constructies, die tegen weer en wind bestand zijn. 

In de bijgaande foto ’s geven we een impressie van het gebodene. 

Naast dit gebeuren in de diverse buurten was er natuurlijk ook nog een centraal 

feestterrein met dito tent. 

De festiviteiten en het hippische gebeuren daar trokken beiden een heel redelijke 

opkomst, dus wie weet wat er over 8 jaar weer op ons staat te wachten. 

 
Theo Zondag 
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ZUIDENVELD IN ODOORN (VERVOLG) 
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HOOGEVEENSE WINT FOTOWEDSTRIJD 
SIVO 
 
Met een foto van één van de danseressen 
van de groep ‘Keluarga Paduan Angklung’ uit 
Indonesië is Harmke van Zwol uit Hoogeveen 
winnares geworden van de fotowedstrijd die 
de organisatie van het SIVO-festival had  
uitgeschreven. De foto, gemaakt tijdens één 
van de galavoorstellingen, werd door de jury, 
gevormd door enkele fotografen en  
journalisten, unaniem als beste van de  
inzendingen bestempeld. 
 
Voor winnaar Harmke van Zwol was het een verrassing dat haar foto de eerste prijs 
toebedeeld kreeg. “Ik dacht, toen ik bericht kreeg, is dit wel echt of is het een grap. 
Maar dat laatste leek mij sterk”, aldus Van Zwol die al eerder meedeed aan de  
fotowedstrijden van het SIVO-festival. "Ik ben eerder al eens genomineerd geweest, 
maar nog nooit ben ik in de prijzen gevallen. Dit is heel mooi.” 
 
Eén van de twee eervolle vermeldingen was weggelegd voor een foto gemaakt door 
Mieni Jansen uit Emmen. Zij fotografeerde Aleksandar Jakovljevic en Suzana  
Cvijetinović van de groep 'Sonja Marinković' uit Servië in een "tedere  
en liefdevolle" pose. De danser en danseres uit Novi Sad gingen een week  
na het SIVO-festival samenwonen en in Servië geldt dat bijna als een huwelijk! Deze 
foto werd niet tijdens een voorstelling gemaakt, maar tijdens een pauze. 
 
De andere eervolle vermelding was voor Anita Kaijser. Zij maakte een  
grappige foto van de folkloregroep ‘KUU’ uit Estland. 
 
Het aantal inzendingen dat de organisatie van het SIVO-festival binnen  
kreeg, lag lager dan de afgelopen jaren het geval was.  
 
De drie winnaars ontvangen het boek 'Zomerfeest zonder Grenzen', over 25  
jaar SIVO-dansfestival in Odoorn. 
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SIVO 2016 
 
Met gemengde gevoelens kijkt voorzitter René Wiggers 
terug op het 32

e
 Wereld Dans en Muziekfestival SIVO. 

Positief is hij over het programma en vooral de  
weersomstandigheden van het festival in Odoorn.  
Minder positief over de financiële resultaten van het vijfdaagse festival. Al die dagen 
was het dorp Odoorn en wijde omgeving in de ban van het Wereld Dans en  
Muziekfestival. Vanuit alle hoeken van de wereld waren dansers en danseressen naar 
het Drentse dorp gekomen om bezoekers te laten genieten van hun exotische dans en 
kledij. Ook op de laatste dag kwamen ze in actie, tot groot genoegen van het talrijke 
publiek. Het terrein gaf een mooie volle aanblik. Oude ambachten, de  
kinderactiviteiten, de MultiCultimarkt, de dansoptredens, de muzikanten en vooral het 
slotdefilé kregen volop aandacht van het publiek dat weer massaal aan de kant stond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook op zaterdagavond was er veel belangstelling van bezoekers. Rond  
middernacht was er in de Galatent het optreden van het “Wereldorkest”, een  
gelegenheidsorkest dat speciaal voor het festival wordt opgezet en muzikanten telt van 
alle dansgroepen die tijdens het festival actief zijn. Het is een smeltkroes van  
nationaliteiten en muziekgenres en de uitvoeringen van het Wereldorkest waren ook 
zaterdagavond weer groots. De Galatent was tot de laatste plaats gevuld en het  
bestuur had gehoopt dat er bij alle voorstellingen in die “theatertent” zoveel publiek 
aanwezig was geweest. Dat was evenwel niet het geval. Het aantal bezoekers aan de 
SIVOtent en de Galatent, waar entree werd geheven, liet te wensen over. 
De inkomsten vanuit het publiek bleven daardoor achter bij hetgeen was begroot en 
dat maakt de toekomst van het Wereld Dans- en Muziekfestival onzeker. De  
SIVO-voorzitter liet eerlijk weten dat de organisatie op een beter festival had gehoopt. 
“Na 32 jaren lijkt het dat het danspubliek voor het SIVO-festival aan het uitsterven is. 
Doordat er opnieuw minder bezoekers zijn gekomen, vallen de inkomsten tegen. Daar 
ben ik heel eerlijk in”, aldus voorzitter Wiggers. “Het is een trend die we de afgelopen 
jaren hebben gezien en ondanks onze nieuwe opzet niet hebben kunnen stoppen.” 
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Wiggers ziet de toekomst van het festival somber in. “Wij kunnen als bestuur niet  
garanderen dat er volgend jaar opnieuw een SIVO-festival komt. Dat heeft niet alleen 
te maken met onze tegenvallende inkomsten, ook andere factoren spelen een rol. Zo 
loopt het aantal gastgezinnen terug en hebben we moeite om voldoende vrijwilligers op 
de been te krijgen, om een groots festival als dit draaiende te houden.” 
 
Het bestuur gaat zich volgens Wiggers de komende tijd beraden op de toekomst van 
het Wereld Dans en Muziekfestival SIVO. “We gaan in ieder geval bekijken of er  
mogelijkheden zijn om toch te blijven organiseren, alleen zal het heel moeilijk worden.” 
Het talrijke publiek dat op de laatste SIVO-dag van deze editie afkwam, genoot in ieder 
geval nog met volle teugen. Ook van het slotdefilé dat ter afsluiting van het festival 
werd gehouden. 
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KAMELIA 

 
Zoals u waarschijnlijk wel weet is 

het appartementengebouw De 

Brinken, gesitueerd tegenover De 

Boshof, een tijdje geleden in  

andere handen overgegaan. 

De nieuwe eigenaar of de  

beheerder besloot op enig  

moment in dit voorjaar om een 

groot bord op de voorgevel, 

waarop de aanduiding De  

Brinken etc.  vermeld stond, te 

verwijderen. 

Tot grote verbazing van de omstanders kwam achter het bord een prachtig  

tegeltableau tevoorschijn, met daarop een afbeelding van een kameel of een  

dromedaris, een palmboom en de naam Kamelia. 

Daarbij rees natuurlijk de vraag waar dit tableau in delfsblauw vandaan kwam en wat 

de betekenis daarvan wel mocht zijn. 

Ik was zelf ook bloednieuwsgierig en toevallig trof ik onze dorpsgenoot Albert  

Wieringa die een flink deel van de historie kon onthullen. 

In het pand van De Brinken is  jaren geleden – exacte  jaartallen zijn helaas niet te 

geven – een lampenkappenatelier  gevestigd geweest onder de naam Kamelia. 

Dit atelier, waar men dus blijkbaar lampenkappen maakte en verkocht – ik wist nooit 

dat die hebben bestaan, maar ook  lampenkappen moeten ergens worden gemaakt 

– was eigendom van de familie Kerkhoven. 

Deze Kees en Yvonne  Kerkhoven hebben daarvoor een zelfde atelier gehad op de 

hoek van het Steegje en de Valtherweg. 

Na enig speurwerk heb ik onlangs contact gekregen met Yvonne, door verdrietige 

omstandigheden was dit helaas niet eerder mogelijk. 

Uit haar mond heb ik de rest van het verhaal mogen vernemen. 

Toen door economische omstandigheden – onder andere de komst van de  

halogeenlamp – het lampenkampenatelier geen toekomst meer had zijn ze  

overgestapt op een lijstenmakerij en een kunstgalerie. In die periode hebben zij het 

tegeltableau geschilderd, gebakken en aangebracht. 

Toen door de komst van de gesubsidieerde kunst ook de kunsthandel etc. niet meer 

rendeerde, gingen ze op zoek naar iets nieuws. 

Via een bevriend echtpaar kwamen ze op het spoor van een circus uit de voormalige 

DDR. Daar hebben ze ook voorstellingen van gezien in Oost Berlijn. Dit echtpaar 

trad daar op met een dierennummer, maar na de val van de muur bestond er geen 

Oost-Duits staatscircus meer. 
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Samen met de verzorger van de dieren van dit circusnummer gingen ze op zoek 

naar een act met dieren, die nog nooit in een circus hadden opgetreden. 

Uiteindelijk viel de keus op rendieren. 

Via een zoektocht in Lapland, gepaard gaande met een hoop bureaucratische  

rompslomp - de uitvoer van levende dieren was iets nieuws – lukt het uiteindelijk om 

een “kudde” rendieren naar Odoorn te krijgen. 

Achter het huidige voorhuis werd op een toen nog open terreinen getraind met de 

dieren, maar de slotconclusie was eigenlijk dat je rendieren niet kunt trainen. 

Ze hebben een sterke eigen wil en ze doen waar ze zin in hebben. 

Ze kunnen wel individueel “kunstjes” leren en ze lopen en springen vrolijk rond. 

Daarmee hebben ze toch opgetreden in het winterprogramma van circus Krone, in 

Stars in de Manege en bijvoorbeeld in het televisieprogramma van Jan FiIlekers 

(Farce Majeure) De beesten de Baas. Ook in andere televisieprogramma’s als Ko de 

boswachter, Hitbingo en Waku Waku hebben ze opgetreden (allemaal rond 

1992/93). 

 

In de periodes tussen de optredens verbleven ze op een terrein in Tweede  

Exloërmond, daarbij sliep de familie in een aanhanger van de dierenwagen. 

In verband met de teloorgang van de circuswereld zijn ze vervolgens naar Frankrijk 

vertrokken om in de Dordogne een rendierenpark te beginnen. 

Daar werden gezelschappen ontvangen om kennis te maken met het leven en  

welzijn van de rendieren (en andere dieren). 

In die periode traden de dieren ook op in speelfilms en fotoshoots. 

De komst van kleinkinderen bracht ze vervolgens op de gedachte om het park  

langzaam af te bouwen, er werden geen jongen meer geboren. 

Omdat een rendierenpark zonder rendieren een beetje vreemd verschijnsel is, zijn 

ze uiteindelijk in 2005 teruggekeerd naar Nederland. 

In Musselkanaal werd een huisje met veel ruimte gevonden, daar zijn ze met 6  

rendieren en een aantal Huskies neergestreken. 

Op dit moment woont Yvonne daar nog steeds, samen met het rendier Victoria van 

16 jaar oud. 

 
Het tegeltableau is inmiddels weer verdwenen achter het bord van De Brinken, maar 

ik wilde u dit verhaal toch niet onthouden. Yvonne heeft het onthulde bord in de  

afgelopen zomer wel kunnen aanschouwen, maar had helaas geen foto kunnen  

nemen. 

Daar konden wij gelukkig wel voor zorgen, zie de bijgevoegde foto. 

Wat het eenvoudig verwijderen van een bord zomaar voor een verhaal kan zorgen. 

 

Theo Zondag, met dank aan Albert Wieringa  
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NAJAARSPROGRAMMA  2016 
 

Zaterdag 8 oktober  Ierse avond. Traditioneel Iers diner met live muziek van 

Zaterdag 29 oktober King’s Court. Om 18.30 uur wordt het diner geserveerd, vanaf 
Zaterdag 12 november 18.00 uur bent u al welkom voor een aperitiefje. Reserveren is 
 nodig voor dit huisgemaakte diner! € 27,50 p.p.  excl. 

consumpties.       
 
Zaterdag 15 oktober          Herfstwandeling. Een puntje taart of cake uit eigen keuken  
Zondag   16 oktober           met verse koffie of thee, keuze uit diverse routes ( 2 tot 14  
                                               km ) en op pad! Bij terugkomst een huisgemaakte soep  
                                               met een belegd broodje. Start tussen 11.00 en 14.00 uur.  
                                               Reserveren  is niet nodig. € 9,50 pp. 
 
Zondag 23 oktober            Engelse Pub Lunch. In onze gezellige Engelse  
                                                    Theeschenkerij serveren wij vandaag een heerlijke “Pub  
                                                    Lunch”.  U krijgt een aan tafel geserveerde stevige lunch met  
                                               Fish & Chips, Engelse Pie’s ( pasteitjes met jus), Bangers  
                                               ( worstjes ) met mushy pea’s en als “toetje” onze huisgemaakte  
                                               Bread and Butterpudding. Ook zullen de Engelse biertjes en  
                                               drankjes niet ontbreken! Geserveerd tussen 11.30 en 14.00 uur.  
                                               Reserveren is nodig. € 15,00 p.p. excl. consumpties. 
 

 
 

Neem een kijkje op onze vernieuwde website voor meer aanbiedingen, 
acties en leuke arrangementen! 

 

Hoofdstraat  24 Odoorn. 0591 – 512263 
www.hoteldestee.nl  /  info@hoteldestee.nl 
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OPEN ATELIERROUTE KUNSTKOLLEKTIEF BORGER-ODOORN (KKBO) 
 
Het is weer bijna zo ver. In het tweede weekend van oktober organiseert het KKBO 
voor de zevende keer een open atelierroute in de gemeente Borger-Odoorn. In totaal 
zijn nu 40 kunstenaars uit de gemeente aangesloten, waarvan er dit jaar 38  
enthousiast hun atelier openstellen. U kunt dus een kijkje nemen in de ruimte waar 
de kunstenaar meestal aan het werk is. Ook zijn er hier en daar gastexposanten die 
hun werk tonen in de ateliers van de leden. 
 
Bij het kollektief zijn zowel amateur- als professionele kunstenaars aangesloten en 
wat zij maken is zeer divers. De ateliers zijn geopend op zaterdag en zondag 8 en 9 
oktober tussen 11.00 en 17.00 uur. Op de website www.kunstkolleltiefborger-
odoorn.nl vindt u meer informatie over de kunstenaars en het adres waar zij  
exposeren. Er zijn folders verkrijgbaar bij horeca en winkels in Odoorn (en elders in 
de gemeente). Graag tot ziens. 
 
In Odoorn nemen deel: Karin Koudenburg, A.Diepenbrugweg 19, Marieka Heijne, 
Blauwgras 11 en Anke van den Honert-Hoefs, Dambeern 25. Zij heten u van harte 
welkom. 
 
 

http://www.kunstkolleltiefborger-odoorn.nl/
http://www.kunstkolleltiefborger-odoorn.nl/
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LOSLOPENDE HOND DOODT EN VERWONDT SIERKIPPEN 
 
Dinsdagmorgen 2 augustus hoorde ik rond 10.30 uur heftig kabaal in mijn tuin.                        
Ik dacht: Oh, daar is de buizerd weer eens, want mijn sierkippen stoven alle kanten 
op. Toen ik verder de tuin in liep zag ik een bruine, middelgrote hond achter de  
kippen aanrennen. Hij ging er vandoor toen ik op hem afging, met veren in zijn bek 
richting de Tipweg. Ik vond toen een kuiken helemaal dizzy tegen het gaas aan  
liggen, die ik snel mee naar binnen heb  
genomen om het wat tot rust te laten  
komen.   Later bemerkte ik dat twee kuikens 
van mijn sierkippen dood zijn en er een 
kreupel rondloopt. Jammer! Het was zo'n 
mooi toompje.                                                                                      
 
Zelf houd ik overdag al twee maanden mijn 
poes angstvallig in huis, omdat hij ook 
graag op de kuikens afgaat. En nu  
overkomt me dit. Tegen buizerds die ook 
wel eens een kip komen halen doe je niets. 
Maar dit had voorkomen kunnen worden. 
 
Theo Smeenk  
 
___________________________________________________________________ 
 
OPROEP VOOR EEN SJOELCLUB 

 

Sinds 3 jaar woont mevrouw Brouwer in ons mooie dorp, maar nog steeds gaat zij 

naar Borger om te sjoelen. Nu lijkt het haar leuk om samen met leeftijdsgenoten (zij 

is 77, al zou je dat niet zeggen) hier in het dorp te sjoelen. Dus mocht u denken, dit 

is wat voor mij en heeft u net als mevrouw Brouwer tijd in de middaguren om gezellig 

samen te zijn, geef u dan bij haar op. De 

enige middag die ze niet kan is de  

donderdag, verder maakt het haar niets 

uit. De duur, plaats en tijd kunt u dan  

samen verder bespreken. Laten wij hopen 

dat er een aantal mensen zijn die net als 

haar in de winterperiode samen een  

gezellige middag willen hebben. U kunt 

haar bellen op 562608. 

 

De redactie 
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STIJLDANSEN IN ODOORN 
 
26 oktober starten we met stijldanslessen in de Boshof 5 te Odoorn De danslessen 
zullen worden gegeven door een ervaren danslerares van dansschool Postma uit  
Emmen.  
 
De kosten bedragen €200.-- per danspaar en er zijn 20 danslessen op de  
woensdagavond van 20.30 tot 21.45 in de periode van 26 oktober 2016 tot en met 15 
maart 2017, tevens krijgt u elke dansles 2 bakjes koffie per persoon. Verdere  
consumptie zijn voor eigen rekening. 
 
De gehele kosten dienen voor aanvang van de cursus te worden voldaan. Betaling in 
termijnen is eventueel mogelijk. 
Aanmelden kan tot zaterdag 15 oktober, maar houdt u er rekening mee VOL=VOL! Wij 
hopen van u te horen. Vriendelijke groet,  
 
Stijldanslessen Odoorn Elke Postma-Gernaat 0648409917 
 

Danslessen in Odoorn 
 
_____________________________________________________________________ 
 
SCOUTING HUNZE HIKERS IN EXLOO OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN! 
 
Scouting Hunze Hikers in Exloo heeft weer plaats voor nieuwe leden. Hou je van  
buiten spelen, hutten bouwen, vuurtje fikken, slapen in een tent, knutselen en ben je 
niet bang om vies te worden dan is scouting misschien wel iets voor jou!  
 
De vereniging heeft 3 verschillende leeftijdsgroepen. De welpen zijn jongens en  
meisjes van 7 tot 10 jaar, de scouts zijn jongens en meisjes van 10 tot 14 en de  
explorers zijn 14 jaar en ouder. Iedere week is er een bijeenkomst (opkomst) in ons 
gebouw in Exloo. En er zijn regelmatig kampen en andere scouting activiteiten.  
 
Voor opgave of meer informatie dan kun 
je bellen of mailen met Geeske  
Bouwknegt, 0591-532397  
geeskebouwknegt@hotmail.com. 
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RA RA, WAT IS DIT? 

 

Onderstaande foto’s werden ons door een lezer toegestuurd. Het object is van de 

heer Sassen en aangetroffen bij de Eendenkoel. Wij zullen het antwoord plaatsen in 

onze volgende editie. 

 

___________________________________________________________________ 

 

KWF KANKERBESTRIJDING AFDELING BORGER-ODOORN 
 
Opbrengst collecte KWF Kankerbestrijding district Odoorn 2016. Het district Odoorn 

bestaat uit de plaatsen: Odoorn, Klijndijk, Odoornerveen & Eeserveen. 

 
De collecte van KWF Kankerbestrijding heeft plaats gevonden van 5 t/m 10  
september. De totale opbrengst in het district Odoorn bedraagt € 2.140,88 waarvan 
in het dorp Odoorn € 1.219,39. Hartelijk dank aan iedereen die hiertoe heeft  
bijgedragen. 
 
Klaas Tijben (districtscoördinator) 
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GROETEN VAN OBS DE WEIERT (SCHOOLJAAR 2016-2017) 
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PREEK VAN DE LEEK IN DE KERK VAN ODOORN 
 
Na het succes van de 1e ‘Preek van de leek’ in 
2015, vindt op zondag 25 september a.s., om 
10.00 uur, de volgende 'Preek van de leek' 
plaats in de kerk van Odoorn. Spreker is Jan 
Seton uit Borger.  
 
Jan (1971, getrouwd, 3 kinderen) is jurist,  
domineeszoon, lid van de PKN in Borger, maar 
plaatselijk vooral bekend als burgemeester. 
Hoewel hij op persoonlijke titel spreekt, zult u in 
deze dienst ook zeker maatschappelijke thema's terugvinden.  
U bent van harte uitgenoigd! 
____________________________________________________________________ 
 

DE KERKDIENSTEN IN DE KERK VAN ODOORN GAAN GEWOON DOOR 

 

De overdracht van het kerkgebouw door de kerkelijke gemeente aan Drents  

Landschap heeft inmiddels plaatsgevonden. Ook loopt er een fusieproces van de  

kerkelijke gemeente met de Grote Kerk van Emmen. Ondertussen gaan de  

kerkdiensten gaan gewoon door. Al sinds het begin van 2016 is er een groep van  

vrijwilligers actief die de organisatie van de kerkdiensten op zich heeft genomen: ze 

noemende zich de Oringer Vrijwilligers Groep. 

Deze vrijwilligersgroep, bestaande uit Willem en Corrie Mulder, Marchinus Elting, Hillie 

Volders en Annie Ziengs, zijn een aantal keren bij elkaar geweest. Er kwam een  

rooster voor 2016 met de kerkdiensten; elke maand is er een kerkdienst in Odoorn; op 

de tweede zondag of op feestdagen.  

Ds. Menso Rappoldt (de predikant van de grote kerk Emmen) en pastoraal werker  

Helene Westerik hebben deze diensten zoveel mogelijk voor hun rekening genomen. 

De diensten met pasen en pinksteren, (nee ze vielen niet op één dag!), zijn toen door 

gastvoorgangers verzorgd.  

De vrijwilligersgroep is door Grietje Ziengs wegwijs gemaakt in alle werkzaamheden 

die bij een dienst komen kijken. Het is duidelijk geworden hoeveel werk er al die jaren 

– met hart en ziel – is verricht door een kleine groep mensen. Dat is in  één woord: 

geweldig!  

Menso en Helene doen ook mee aan de woensdagavondvieringen in De Paasbergen, 

om zodoende verbinding te laten bestaan tussen de kerk en al die mensen die al  

zolang bij de kerk betrokken zijn en haar steunen.  

Er wordt ook bekeken of er eens in de maand nog een andere activiteit  georganiseerd 

kan worden; denk aan een film, een boekbespreking of een gesprekskring rondom een 

actueel thema. Daarover kunt u meer lezen in het groene Kerkkrantje, op facebook 

(Kerk van Odoorn) en op internet. 
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 Unieke Verbouwing Hotel Odoorn 

 

Lieve en gezellige gasten, 

 

Zoals velen van jullie al in de wandelgangen hebben gehoord, vindt er een “kleine” 
verbouwing plaats in Hotel Odoorn/Bistro la Finca. En niet zo maar 1!! 

Nee, ik verklap niet alles…..maar ik kan wel vertellen dat het heel leuk gaat worden. 
Regelmatig wordt er gevraagd aan mij of mijn collega’s ……wat gaat er gebeuren… 

Ik kan jullie vertellen dat we er behoorlijk op vooruitgaan. 

Het wordt een combi bedrijf      

Hotel Odoorn/Bistro la Finca  
en  

Huize Odoorn 

Hotel Odoorn/Bistro la Finca is inmiddels een begrip,  
Wij blijven op dezelfde manier voortgaan! 

De Bistro krijgt een nieuwe kleur en interieur, er wordt flink geklust.  
Er wordt een grote glazen schuifwand geplaatst voor meer licht inval.  

Ook een aantal hotelkamers wordt gepimpt. 

 

Huize Odoorn is voor iedereen een nieuwe naam. 
Ik mag verklappen dat het een “Dagbesteding voor ouderen” wordt.  

En wel met een zeer bijzondere uitstraling. Er wordt naast het Hotel/Bistro een  
dierenweide aangelegd. Zelfs moestuintjes worden gerealiseerd….en nog veel meer 

leuke dingen!! 
 

Kortom…………..er word hard gewerkt…om het straks nog gezelliger te maken. 
Hier is tijd voor nodig en dus zijn wij gesloten van 1 september tot 14 oktober. 

Hotel Odoorn/Bistro la Finca is vanaf 14 oktober weer geopend. 

Huize Odoorn vanaf 15 oktober en houdt dan ook op de 15
de

  Open Huis. 

 

Groetjes Greet en crew 
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31 AUGUSTUS ZONNEBLOEM REIS NAAR LAUWERSOOG 

 

Vanaf 11.30 uur zijn we toen de bus eraan kwam, ingestapt bij de Paasbergen,  

hiervandaan naar Klijndijk gereden om hier de gasten op te halen en dit hebben we 

in Valthe en Exloo nogmaals gedaan 

De bus was vol en we zijn vertrokken naar Lauwersoog waar we om ongeveer 14.00  

uur aankwamen, na een mooie tocht door het Groninger land. 

Na het inschepen en de afvaart kregen we allemaal 2x koffie met gebak en ook nog 

een drankje. 

 

De tocht ging door het natuurgebied  wat is ontstaan toen de Lauwerszee werd  

ingedijkt en de naam Lauwersmeer kreeg. 

De schipper van de boot gaf steeds aan wat er zoal te zien was en dat werd erg  

Gewaardeerd. iedereen heeft het erg mooi gevonden. 

Toen we om ca 16.00 uur weer terug waren zijn we weer in de bus verder gegaan 

naar het plaatsje Niebert om te dineren. 

Voor we hier waren hebben we in Gaarkeuken een poos moeten wachten voor de 

brug omdat de sluis gevuld moest worden met schepen. 

In het restaurant “in de Klaver” hebben we een uitstekend diner genoten. 

 

Voor we weer de bus in gingen heeft een van de passagiers namens allen bedankt 

voor de mooie dag welke de vrijwilligers hebben verzorgd en ook het lekkere eten 

even benoemd en het personeel een pluim gegeven. 

Hiervandaan zijn we weer naar huis gereden en als tegenovergestelde van het  

instappen de mensen weer uit laten stappen. Uiteindelijk waren we om ca 22.00 uur 

weer in Odoorn. 

Een lange dag maar iedereen heeft er van genoten en daar gaat het om. 
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ORINGERMARKT 2016 
 
 
Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 september werd de jaarlijkse Oringermarkt weer 
gehouden. 3 gezellige dagen met diverse activiteiten voor jong en oud. Op  
vrijdagavond werd er geopend met een boerenbingo onder de bezielende leiding van 
Egbert Tingen en Manus Koudenburg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De avond werd afgesloten met een optreden van Froukje, Froukje en Albert. 
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Op zaterdagmorgen werd er zoals inmiddels gebruikelijk weer begonnen met de 8e 
Thijs en Aafke Challenge. Een groot aantal oude auto’s waren te bewonderen in de 
straten van Odoorn alvorens zij begonnen aan hun toertocht door de omgeving. 

 
Na de middag begon het sportieve gedeelte van de Oringermarkt met de traditionele 
Schippersrun. De uitslagen hiervan kunt u verderop in Oes Dorp lezen. 
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ORINGERMARKT 2016 (VERVOLG) 
 
Zaterdagmiddag werd ook de 2e editie van de Oringer Landgames gehouden. Dit 
sportieve en vooral gezellige spektakel zorgde ook dit jaar weer voor een hoop 
plezier voor zowel de deelnemers als het publiek. 

De zaterdag werd ‘s avonds afgesloten 
in de feesttent met de coverband Mood.  
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De zondagmorgen was weer gereserveerd voor de sportievelingen; de ATB  

klassieker Biking Odoorn stond op het programma. 

Op zondagmiddag was het tijd voor de markt. Tevens werd er door dansstudio MK 

Beats nog een demonstratie gegeven. De Oringermarkt 2016 was er weer één  

zoals het hoort; mooi weer, diverse actieveiten en bovenal veel gezelligheid! 

 

 



28 

 

UITSLAGEN SCHIPPERSRUN 2016 
 
1800 meter Groep 1-4, Meisjes 
1. Mila Lage (2009)    Odoorn      11:39 
2. Eva Hofstra (2009)    Odoorn    12:42 
3. Britt Heijne (2010)    Odoorn    12:43 
 
1800 meter Groep 1-4, Jongens 
1. Kyano van Gulik (2009)   Odoorn      8:52 
2. Machiel Eerenstein (2009)  Odoorn      8:55 
3. Sepp van Klinken (2009)   Odoorn    13:25 
 
1800 meter Groep 5-8, Meisjes 
1. Tabitha Zeeman (2005)   Emmen      7:34 
2. Fleur ter Braak (2006)   Eeserveen      7:39 
3. Eline Hulzebosch (2008)   Beilen       8:41 
 
1800 meter Groep 5-8, Jongens 
1. Nick Hulzebosch (2007)   Beilen       7:25 
2. Daan Heijne (2005)   Odoorn      7:42 
3. Mels Wilts (2006)    Exloo       7:52 
 
5 kilometer, Vrouwen 
1. Katia Ganda (1979)   Zaandam    21:02 
2. Emma-Joy van Dorp (1991)  Koog aan de Zaan   21:45 
3. Okki Poortvliet (1999)   Odoorn    24:02 
 
5 kilometer, Mannen 
1. Richard Prakken (1998)   Aalden    18:31 
2. Gerwin in ‘t Veld (1998)   Groningen    18:40 
3. Andreas van Scherpenzeel (1978) Almelo    18:46 
 
10 kilometer, Vrouwen 
1. José Doorson (1966)   Zaandam    42:28 
2. Dineke Post (1990)   Hardenberg    44:03 
3. Grietje Hoogerkamp (1970)  Odoorn    48:03 
 
10 kilometer, Mannen 
1. Joost Hindriks (1985)   Schoonebeek   35:23 
2. Richard Rutten (1965)   Schalkhaar    42:38 
3. Rolf Boelens (1979)   Rolde     44:41 
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NIEUWE TOUR ROON STAAL 

 
30 september a.s start de Oktober Tour van Singer-Songwriter  
Roon Staal te Bergen aan Zee (NH). De tour eindigt in Marum (Gr)  
op 30 oktober. Genoemde Tour is de 4de jaargang van de voormalige 
 'Noord-Nederland Tour'.  
 
Er wordt dit jaar uitgebreid met concerten in de Randstad, Zoetermeer en Dordrecht, 
en natuurlijk weer veel locaties in Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe. 
De 36-jarige Singer-Songwriter met een stem die harten kan raken en romantische en 
tedere composities vanachter de piano ten gehore brengt, doet in de provincie Drenthe 
de volgende locaties aan: Wilhelminaoord, Odoorn en Norg. 
 
Het optreden in de Oringerkerk te Odoorn vindt plaats op zaterdag 15 oktober 2016. 
Aanvangstijd is 20.00 uur. Niet anders dan voorgaande jaren zal tijdens de Tour een 
fris, nieuw album worden gepresenteerd waar deze zomer druk aan wordt gewerkt 
door de Singer-songwriter die nog steeds veel in Vladivostok is te vinden, maar deze 
zomer in Nederland dus aan zijn nieuwe album werkt. De titel van deze nieuwe cd en 
de Tour zullen later deze zomer bekend worden gemaakt. Tijdens de laatste Tour  
werden niet alleen mooie covers als Stay With Me Till The Morning van Vicki Brown, 
Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel en I am Sailing van Rod Stewart 
ten gehore gebracht maar ook prachtige eigen composities als In de Harten van de 
Wereld en Als je Mij zoekt van de laatste cd " In The Hearts Of The World" alsmede 
songs van eerder door Staal uitgebrachte cd's. 
 
De gehele Tourlijst met 16 concerten is te vinden op www.roonstaal.com/concerten. 
Hier vindt u alle informatie over de locaties en data. 
Kaarten voor de concerten zijn te reserveren via de website www.roonstaal.com of via 
tel. 06-30025992 en kosten 
€ 15,00 per stuk, kinderen t/m 12 jaar € 7,50. 
 

http://www.roonstaal.com/concerten
http://www.roonstaal.com/
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WEEK VAN HET WATER 

 

Obs de Weiert had vlak voor de  

zomervakantie de “Week van het Water”. Een  

project dat van groep 1 t/m groep 8 plaats vond. 

Er vonden proefjes plaats met water,  

gastsprekers vertelden over waterzuivering, er 

werd een bezoek gebracht aan de  

waterzuiveringsinstallatie en gastspreker Ger 

Brakel vertelde over “zijn” projecten van  

Simavi in Afrika. De afsluiting van de week  

bestond uit een sponsorloop, waarvan de helft 

van de opbrengst naar Simavi gaat. Op de foto 

ziet u Lars uit groep 1 en Kars uit groep 5, de  

kinderen die het meeste geld bij elkaar  

hebben gelopen, een cheque van maar liefst  

€ 1500,00 overhandigen aan de  

vertegenwoordiger van Simavi. 

_________________________________________________________________ 

MUZIEK VOOR BEWONERS MET DEMENTIE TREANT  
 
Treant Zorggroep bekommert zich om de kwaliteit van leven van al haar cliënten 
en bewoners. Een mooi voorbeeld is het muziekproject in De Paasbergen in 
Odoorn. Bewoners met dementie kunnen binnenkort hun persoonlijke, favoriete 
muziek beluisteren. Dit geeft ze nieuwe zingeving en helpt bij het maken van  
verbinding met hun omgeving.  
 
De Paasbergen neemt deel aan het internationale programma Music & Memory. 
Projectleider Paul Blaak legt uit waarom de muziek zo belangrijk is voor deze  
mensen: ‘Door het luisteren naar wat vroeger hun favoriete muziek was, komen 
hun eigen herinneringen vaak terug. Hun levensgeschiedenis. Ze hervinden  
daardoor hun identiteit. Er gebeuren wonderlijke dingen door de muziek. Mensen 
die in zichzelf gekeerd zijn, zijn na het luisteren soms ineens weer in staat tot een 
gesprekje. Dat is onbetaalbaar, voor hunzelf en hun naasten.’  
 
Een werkgroep binnen De Paasbergen inventariseert per deelnemende bewoner 
wat vroeger hun favoriete muziek was. ‘Deze muziek wordt verzameld en in een 
iTunes-muziek bibliotheek gezet. Per bewoner wordt een afspeellijst gemaakt’, 
aldus Paul Blaak. Bewoners kunnen vervolgens individueel met hulp van een iPod 
of iPhone en hoofdtelefoon zijn/haar muziek beluisteren. ‘De eerste reacties zijn 
erg enthousiast. Mocht iemand nog oudere, ongebruikte iPods of iPhones hebben, 
dan houdt De Paasbergen zich van harte aanbevolen. Mensen kunnen reageren 
via g.p.blaak@treant.nl.’  
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TUINKLUSDAG KINDERDAGVERBLIJF PERLEI 

 
Enige tijd geleden hebben de leidsters en de directie van kinderopvang Perlei het 

plein van het kinderdagverblijf aangepakt. Al een flinke tijd lag dit in de planning, 

maar nu was het eindelijk zover. Dankzij sponsoring van Stevens doe het zelf zaak 

en tuincentrum Koudenburg was dit mogelijk. 

 

Voor de kinderen wilden we graag een groenere speelomgeving creëren, waarin ze 
meer uitgedaagd worden en hun fantasie in kwijt kunnen. We hebben een hutje van 

wilgentakken gemaakt, autobanden ingegraven die als klimobject gebruikt kunnen 
worden, bamboeplanten en een bessenstruik geplaatst waar ze  
 
tussendoor kunnen lopen en zich achter kunnen verstoppen, er is een mooie  
groene buxushaag geplant, en er hangen nu mooie plantenbakken met viooltjes 
aan het hek. Aan het achterste gedeelte van het hek is een mooie rietmat  
geplaatst wat het een stuk mooier en groener doet lijken. We zijn er ontzettend blij 
mee, en hopen dat we samen met de kinderen er veel plezier aan gaan beleven! 
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INWIJDING KLOKKENSTOEL 
 
Op 24 juli is de klokkenstoel ingewijd. Speciaal voor deze gelegenheid heeft  
Marchinus Elting onderstaand gedicht geschreven. 
 
Kerkklok 
 
in de olde Oringer kerk, 
op een vrogge zaoterdagmörgen, 
hangt de kerkklok roerloos deel, 
hoog in de toren, wied verbörgen. 
 
maor dan iniens um goed negen uur 
klinkt zien bronzen klaanken wied en zied, 
waormet in het darp verkundigd wordt, 
ien van oeze gemiente kwam oet de tied. 
 
um deur ‘t verluden de duvel te verdrieven, 
zodat de ziel vrij vortdrieven kan op de wind, 
en de gestörvene zo de ieuwige rust vinden 
mag, 
dit geldt zowal veur de oldere as ok het kind. 
 
as het gebeier dan staodigan vortstarft 
en daormet de stilte weerum keerd is, 
gaot mien gedachten naor die femilies, 
die vanof non wieder moet met dit gemis. 
 
Marchinus Elting 24-07-2016 
 
 
De klokkenstoel is onder meer gerealiseerd 
door Connie van der Bent, in samenwerking 
met de Stichting Vitaal Paasbergen.  
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LEZEN EN VOORLEZEN (103) 
 
N.a.v. Jacques Vriens, Mei-Lan en het geheim van snackbar De Belg, Houten 2016  
 
Jacques Vriens is inmiddels geen jonge jeugdboekenschrijver meer, geboren als hij 
is in 1946, maar hij is nog heel goed in staat een spannend, leerzaam en  
humoristisch jeugdboek te schrijven. Hij is nu bezig met een serie verhalen over de 
kinderen van het kattenpleintje. Die kinderen zitten op 4 na in groep 8 van de  
basisschool. Dirk-jan is 12+ en 3 zitten nog in de kleutergroepen.  
In dit derde verhaal staat het Chinese meisje Mei-Lan centraal. Zij moet een  
spreekbeurt houden maar ziet er erg tegen op. Ze wordt geholpen door een drietal 
klasgenoten. Ze vinden dat het maar over China moet gaan.  
 
Haar ouders hebben een snackbar op het 
pleintje. Maar: De ouders van Mai-Lan  
willen niet erg meewerken zonder dat ze 
zeggen waarom! Dan doet Steffie een  
ontdekking. Je moet zelf maar lezen wat 
het geheim is en hoe het verder gaat met 
Mei-Lan en haar spreekbeurt. Uiteindelijk 
levert ‘het kattenpleintje’ een  bijzondere 
bijdrage aan de plannen van het Chinese 
gezin ( zie blz. 102) 
 
TWEEDE  PROBLEEM 
De verhouding tussen de fam. Professor 
Steketee en de jeugd van het pleintje is 
soms  heel slecht. De familie vindt o.a. dat 
ze te veel herrie maken. Het wordt er niet 
beter op als er een stukje in de 
“Buurtbode” verschijnt waarin de journaliste verdraaide informatie geeft. Het wordt 
zodoende nog spannend of het pleinfeest wel door kan gaan. Dat is gelukkig wel het 
geval. De waarzeggers spelen op het feest een grote rol, niet zonder risico’s.. Dat 
lees je wel als je het hele verhaal volgt. Het ziet er tenslotte naar uit dat Sjoerd en 
Mei-Lan elkaar aan het einde van het feest aardig vinden en dat laten merken ook. 
 
KNAP 
Ik vind het knap dat Jacques Vriens zó schrijft over spanningen tussen ouderen en/of 
jongeren dat je denkt: dit is ernstig! Toch bedenkt hij altijd een verrassende oplossing 
die recht doet aan alle partijen. De schrijver wil graag dat iedereen zich blijft  
Inspannen om de verhoudingen (weer) goed te krijgen of te houden. Dit verhaal kan 
je eigenlijk niet missen! Ren dus naar de winkel of de bieb. 
                                                   
                                       
 
                                                                           Berend Boekman            
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BIBLIOTHEEKNIEUWS SEPTEMBER 2016  
 
Expositie 
In september-oktober worden in de bibliotheek van 
Odoorn schilderijen geëxposeerd van drie Valther 
schilders: Tina Vos, Martha Duursma en Harry Vastenburg. Zij hebben elkaar leren 
kennen op de schilderopleidingen en zijn samen blijven schilderen. Alle drie zijn zij 
deels opgeleid door docenten van het  AKE in Emmen, onder andere Mark Lisser en 
Herman Kolker. De schilderijen zijn figuratief en gemaakt in acryl- en olieverf.  
Tabletcafé 
Maandag 26 september 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! 
Bijeenkomst Peuterpuberteit 
Op woensdagavond 28 september is er vanaf 20.00 uur in de bibliotheek een  
bijeenkomst rond het thema Peuterpuberteit. Als aftrap voor de Week van de  
Opvoeding organiseren Bibliotheek Odoorn, GGD Drenthe en Vroeg Erbij deze 
avond. De peuterpuberteit is een fase in het leven van een peuter waarin de peuter 
flinke driftbuien kan krijgen. Wat zie je aan het kind, herken je het, hoe ga je ermee 
om enz. Juliet Alblas van GGD en Petra Gardien van Vroeg Erbij vertellen over het 
nut van deze fase en laten concrete voorbeelden zien. De avond begint om 20.00 uur 
en duurt tot 21.30 uur. De kosten bedragen € 2,- per persoon, dit is inclusief  koffie/
thee. Alle ouders/opvoeders zijn van harte welkom! 
Kinderboekenweek 2016 
De Kinderboekenweek is dit jaar van 5 t/m 15 oktober. Het thema dit jaar is “Voor 
altijd jong” over opa’s en oma’s. Kom ook naar onze feestmiddag en doe de  
spelletjes van je opa en oma. Woensdag 5 oktober van 13.30 -15.00 uur voor groep 
1 t/m 4, en  woensdag 12 oktober van 13.30-15.00  uur voor groep 5 t/m 8. Toegang 
is gratis! 
Dreumesuurtje 
Op 10 oktober 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. 
Workshop door Geesje Tinge 
Ook dit seizoen geeft Geesje Tinge weer workshops, de eerste vindt plaats op 
woensdagavond 26 oktober om 20.00 uur. Kijk op onze website voor informatie over 
de inhoud. 
 
Bibliotheek Odoorn, Langhieten 5, www.bibliotheekodoorn.nl  www.facebook.com/
bibliotheekodoorn 
 

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

 

De stoomzuivelfabriek (Met dank aan Geert Warrink) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


