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30e jaargang no. 8 

april 2018 

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 april GEEN DIENST 

Vrijdag     4 mei                20.15 uur              Bijeenkomst ivm herdenking  

                                                                      Helene  Westerik 

Zondag    6 mei                                             GEEN DIENST   

Zondag  13 mei                                             GEEN DIENST  

Zondag  20 mei                10.00 uur              Mevr. A v/d Bunt (Pinksteren) 

Zondag  27 mei                10.15 uur              De Paasbergen      
 
      
DORPSAGENDA 
 
Woensdag 25 april           19.30 uur              Volkszang, Boshof 
Maandag   30 april           14.00 uur              Tablet Café. Bibliotheek 
Vrijdag         4 mei            19.30 uur              Herdenking, Odoorn 
Zondag      27 mei            11.00 uur              Odo, jeugdconcert in de Boshof 
  11-12-13-14 juni             10.00 uur              Rolstoelvierdaagse 
Maandag   14 mei             9.30 uur                Dreumesuurtje. Bibliotheek 

 
OPHAALDAG OUD PAPIER 2018 
26 mei, 30 juni, 28 juli, augustus niet, 8 september, 13 oktober,  
17 november en 22 december 
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VAN DE REDACTIE 
 
In aanloop naar de maand mei – waarin nationaal/lokaal wordt herdacht (misschien 
gevlagd) en meegewandeld naar het monument voor de kranslegging en 2 minuten 
stilte, wordt daags daarna gefeest, op 27-4 Koningsdag en 13-5 Moederdag gevierd 
– hebben we heel wat nieuws te melden. Waar de één blij is dat het dorp weer fris 
oogt na de ‘witte tornado’s’ van de Opschoondag, struikelt de ander over  
excrementen. Lekker fris zult u denken. Nou niet dus. 
Nee, dan liever voorbereiden op de 30e editie van de Drentse wandel4daagse.  
Er staat heel wat op stapel in ook hún (zelfs meervoudig) jubileumjaar, uitgebreid te  
lezen in het artikel over de DW4D. Het is inmiddels vast opgevallen dat Otie en kind 
zijn verhuisd naar een prominentere plek aan de straatkant van het plein, waarbij 
bestrating deels het veld heeft geruimd voor plantvakken. Op het moment van  
schrijven is over inrichting niets bekend. Dat wordt vast binnenkort duidelijk en  
hopelijk ook hoe het nu moet met parkeren daar, gezien automobilisten alle  
windrichtingen benutten. 

Sluit graag af met een oproep: maandelijks staat achterin de fotorubriek ‘Uit den  
ouden doosch’. Mocht u nog mooie oude foto’s van in en rond Odoorn hebben en die 
met de andere lezers willen delen, graag! Ons mailadres staat hieronder.  
Fijne maand en veel leesplezier gewenst.  

Conny van der Bent 
___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 25 april 
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 15 april 
 
U kunt een donatie overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.  
 
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met 
Theo Zondag: 0591-512742. 
___________________________________________________________________ 
 
BURGERLIJKE STAND 
16 maart,Mylano, Zoon van Lucas en Mariejose en broertje van Ariette en Jaycen 
Eefting 
 
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 
 
Dokter Woodpecker 

Ik moet een stukje schrijven. Het drukt al een tijdje zwaar op me, de uiterste datum 
komt steeds dichterbij en ik ben leeg. Op het allerlaatste moment schrijf ik over  
junior 1 die nu al moet weten wat hij na de mavo (hij doet volgend jaar examen)  
wil doen. Junior 1 wil niks doen en is nergens voor in. Maar niks dat ik schrijf stemt me 
blij. De tijd tikt verder en langzaam verandert onrust in paniek. Ik stap achter de  
computer vandaan en loop naar buiten. De temperatuur is aangenaam en ik hef mijn 
gezicht naar de zon. Met gesloten ogen wrijf ik de spanning uit mijn nek.  

Dan hoor ik geklop, het komt uit een dikke eik. Ik zie een bonte specht die amechtig 
zijn snavel tegen de bast van de dikke boom aan ramt. Ik blijf kijken hoe de specht 
hard in de bast pikt op zoek naar insecten. Dat moet pijn doen denk ik. Ik denk aan 
mijn zorgen over het stukje. Wil ik ruilen met de specht? En dan de hele dag met mijn 
kop keihard tegen een boom aan rammen? En geen idee hebben waarom ik dat doe? 
Eigenlijk stellen mijn problemen niets voor bij die van de specht. 

Tevreden ga ik naar binnen om achter de computer dit stukje te tikken.  
Heerlijk zo’n gratis stukje psychologie.  
Het leven kan zo mooi zijn. 

 

Bianca 
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BAKKER JOOST GAAT REGIONAAL    

De redactie kreeg lucht van de initiatieven van 
onze dorpsbakker. Nieuwsgierig als we zijn, 
vroegen we naar het naadje van de kous.  
En dat leverde veel informatie op, die hieronder 
voor jullie is samengevat. 

Wellicht heb je het al geproefd, sinds kort  
komen de granen voor de broden van Joost van 
Drentse akkers. De structuur en de smaak van de broden zijn daardoor iets veranderd. 
Voorzichtig is geëxperimenteerd met deze nieuwe meelsoorten. Per brood moest ge-
zocht worden naar de juiste  
samenstelling van ingrediënten. Ger, de ervaren broodbakker, is een meester in het 
“op gevoel bakken” en had al snel door hoe de nieuwe ingrediënten zich gedragen en 
was na enkele bakrondes - per brood - tevreden. Toen ook nog eens de reacties van 
de broodgenieters positief waren, ging het roer helemaal om! 

Het merendeel van de grondstoffen voor wat er uit de ovens van de bakker komt, is nu 
afkomstig van de molenaar uit het Drentse Kropswolde. Hij werkt samen met regionale 
boeren die milieuvriendelijk telen. Zo is de kans groot dat als jij deze zomer langs  
akkers wandelt, fiets of op een andere manier voorbij zoeft, je naar jouw toekomstige 
boterhammen kijkt. De oorsprong van deze milieuvriendelijke omslag ligt bij de  
samenwerking tussen enkele regionale bakkers, die afspraken dat ze enkele broden 
van regionale granen zouden bakken. En zo zorgde hun samenwerking weer voor een  
bredere samenwerking tussen verschillende sectoren. 

Bakker Joost heeft ook op een andere manier extra aandacht voor de nabije omgeving. 
Zo organiseert het Joost team begin juni voor de vierde keer de Lekkere Wandeling. 
Uit allerlei windstreken komen deelnemers om te genieten van de prachtige natuur 
rondom ons dorp. Tijdens de wandeling zijn er proefplaatsen waar nieuwe producten 
worden ‘gekeurd’ door de wandelaars. Camping de Vlintenholt is in juni gastheer van 
een proefplek. Na de ongeveer 10 kilometer stappen (dit jaar valt de route een  
kilometer langer uit) wacht een uitgebreid buffet, die deze keer in het teken van een 
tropisch feestje staat. Omdat vorige herfst al snel het maximaal aantal deelnemers was 
bereikt, wordt de wandeling nu op twee dagen georganiseerd: op zaterdag 2 en  
zondag 3 juni. Meer informatie is te vinden op de site van Joost: www.bakkerjoost.nl 
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ROLSTOELWANDEL 4 DAAGSE 

 

Dit jaar is de rolstoelwandel 4 daagse van woonwijkcentrum de Paasbergen op: 

 

11-12-13-14 juni 2018 

Mogen we u dan ook begroeten als vrijwilliger? 

Geef u dan nu op als duwer! 

 

Elke dag wordt er gestart om 10.00 uur en eindigt het rond 12.00 uur.  

U kunt meedoen als individu, maar misschien vindt u het leuk om uw vereniging te 

vragen om mee te doen als groep. Dit kan voor 4 dagen maar ook voor 1 dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor info en opgave: 

Receptie:   0591-228980 

Nichon Katoele:   n.katoele@treant.nl 

Gonnie Suichies:   g.suichies@treant.nl   

 

Graag bij opgave vermelden:  

Uw naam, adres, telefoonnummer en de dagen dat u kan mee lopen. 

Maak tijd vrij voor 4 onvergetelijke dagen voor onze bewoners, wij zijn blij met iedere 

vorm van hulp!! 

 

 

mailto:n.katoele@treant.nl
mailto:g.suichies@treant.nl
https://nl-nl.facebook.com/paasbergen.odoorn/photos/a.442333055873606.1073741827.442329882540590/759294527510789/?type=1
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ZWEMBAD DE LEEWAL 
 
Op zaterdag 5 mei gaat zwembad  
De Leewal weer open. Daarom enige  
informatie omtrent het aanmelden van 
zwemlessen en abonnementen. 
Het aanmelden voor de zwemlessen is 
mogelijk van woensdag 2 mei t/m  
woensdag 9 mei 2018. Daarna kan  
aanmelden ook nog wel, alleen is er 
dan geen voorverkoop korting meer. 
 
 
Woensdag 2 mei, Donderdag 3 mei en vrijdag 4 mei kunt u terecht van  
09.00-16.00 uur en zaterdag 5 mei t/m woensdag 9 mei tijdens de openingstijden. 
 
Prijzen:  
Gezinsabonnement tijdens de voorverkoop € 92,50, daarna € 110,00  
 
Persoonlijk abonnement tijdens de voorverkoop € 47,50, daarna € 61,00  
 
Leskaart ABC € 105,00 (excl. Examengeld)  
 
Leskaart B+C € 52,50  (excl. Examengeld)  
 
Doelgroepenkaart € 52,50 (excl. Examengeld)  
 
10-badenkaart € 40,00 (geldig in het jaar dat het wordt verkocht)  
 
Bij een leskaart hoort een geldig entreebewijs  
(overige prijzen kunt u vinden op de site www.zwembadendrenthe.nl)  
VOORKEUR PINNEN 
 
Het Jeugd Sportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 t/m 18 jaar die om 
financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Hier valt ook de 
zwemles onder en les voor het reddingszwemmen. 
 
Degene die e.e.a. via het sportfonds regelen of willen regelen raden wij aan om dit 
vroegtijdig te doen. Dit kan o.a. bij het sociaalteam De Hondsrug.  
Ook bellen is mogelijk: tel. 0800-2009 
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LANDELIJKE OPSCHOONDAG  

Vele dorpsgenoten, waaronder ook een oma met kleinkinderen, stroopten tijdens de 

jaarlijks terugkerende Opschoondag de mouwen op. Er is dit jaar weer flink wat afval 

bijeen gebracht en er was een tijdje nergens zwerfvuil te zien. Deze kanjers mogen we 

best koesteren voor het wederom vrijwillig opruimen van andermans rotzooi.  

Zouden vervuilers zich realiseren dat hetgeen je mee nam, leger/lichter en soms  

kleiner geworden, minstens zo makkelijk mee terug kan … 

Mooie bijkomstigheid:  
zonder zwerfvuil zie je eerder  
de natuur ‘de kop opsteken’  
met fris groene bladeren en  
kleurrijke voorjaarsbloemen. 

Conny van der Bent 
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BUURTBEMIDDELING 
 
Buurtbemiddeling bestaat al 21 jaar in Nederland.  
Inmiddels zijn er 254 gemeenten met buurtbemiddeling en 
dat is 68% van het totaal aantal gemeenten in Nederland. 

Buurtbemiddeling Borger-Odoorn beschikt over een team 
vrijwillige buurtbemiddelaars, die vaak naast hun drukke baan 
zich vrijwillig willen inzetten voor de inwoners van uw dorp. 
Iedereen kan wel eens te maken krijgen met ergernissen of 
ruzie met de buren. Vaak beginnen de irritaties met een  
kleinigheid. Er kunnen irritaties zijn over bijvoorbeeld harde 
muziek, stank, kinderen, honden geblaf of een verkeerd  
geparkeerde auto. Door er niet met elkaar over te praten kan 
er ruzie ontstaan. Soms lopen conflicten uit de hand en moet 
zelfs de politie of  

woningbouwvereniging ingrijpen. Laat het niet zo ver komen en schakel  
Buurtbemiddeling in. Buurtbemiddeling helpt mensen burenruzies op te lossen.  
Goed getrainde vrijwilligers luisteren naar beide partijen. Ze geven geen oordeel en 
zijn neutraal. De bemiddelaars bedenken geen oplossingen, maar helpen ruziënde 
buren om het contact te herstellen en helpen ze zelf oplossingen te bedenken voor 
hun conflict. Zelf oplossingen bedenken is beter dan dat een andere partij dat doet. 
Zo is de kans groter op een blijvend goede oplossing. De bemiddelaars hebben  
geheimhoudingsplicht. Wilt u gebruik maken van de gratis diensten van  
buurtbemiddeling Borger-Odoorn dan kunt u bellen met de coördinator  
Willy Afman, telefoonnummer 06-12813261 of mailen naar  
buurtbemideling@welzijngroepandes.nl. 

Buurtbemiddeling Borger-Odoorn wordt inmiddels steeds bekender. Steeds meer  

mensen melden zich rechtstreeks aan. Dat betekent dat het team van vrijwilligers  

versterking nodig heeft. Dus ben jij degene die altijd bemiddelt wanneer er onrust is 

in je gezin, familie of vriendengroep? Vind je het leuk om te luisteren naar verhalen 

van anderen? Kun je dat doen zonder te vooroordelen en blijf je neutraal? Woon je in 

de gemeente Borger-Odoorn? Dan zijn wij op zoek naar jou! Een achtergrond als  

mediator is niet nodig. Je krijgt een uitgebreide training en begeleiding, bijscholing en 

intervisie.  

 

Lijkt het je leuk om je in te zetten voor Buurtbemiddeling Borger-Odoorn?  

Meld je dan direct aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Gezien de team 

samenstelling zijn we op dit moment met name op zoek naar vrouwelijke  

bemiddelaars.  

Je kunt bellen naar 06-12813261 of mailen naar  

buurtbemiddeling@welzijngroepandes.nl. 
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VERBOUW LUNZENHUIS    
  
Eind april begint de Paasbergen met de  
verbouw van het “Lunzenhuis” tot vier  
zorgappartementen. Het heeft even geduurd 
voordat alle lichten op groen stonden. 
Dit had enerzijds te maken met het feit dat dit 
gebouw een monumentaal pand is en  
anderzijds om voldoende beschikbare  
middelen te genereren om verbouw mogelijk te 
maken. In september zullen de eerste  
bewoners welkom zijn. 
  
De appartementen zijn bedoeld als zorgappartementen zowel voor alleenstaanden als 
voor echtparen. Zoveel mogelijk zelfstandig wonen met alle zorg dichtbij. 
De huur zal onder de huurtoeslag liggen dus voor iedereen toegankelijk. De exacte 
huur + servicekosten zijn binnenkort beschikbaar. 
  
Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met  Mevr. Rita Jeuring  
klantrelatiebeheerder van de Paasbergen.r.jeuring@treant.nl 
Aanwezig op  dinsdag, woensdag en donderdag. Tel: 06-50428131 
Desgewenst voorzien wij u van een platte grond  en ev. andere informatie 
  
Met vriendelijke groet, 
Gerrie Hamberg van der Haar 
Hoofd Paasbergen 
Tel: 06-53728432 
Mail : g.hamberg@treant.nl 

 

 

 

mailto:r.jeuring@treant
mailto:g.hamberg@treant.nl
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 BIJ DE EENDJES 
 
Het ging even mis met het tijdig inleveren van mijn stukje voor de vorige Oes Dorp, 
maar vandaag moet het allemaal goed komen. Hoewel ik dat de laatste weken al vaker 
heb geroepen, en vervolgens meer dan eens mijn woorden heb moeten terugnemen. 
In ieder geval is het voorzichtig lente aan het worden en naderen wij het einde van de 
eerste fase van de verbouwing.  
 
Het is hectisch en spannend omdat we na twee jaar boven wonen, in een ruimte die 
nog het meest lijkt op een kruising tussen een studentenkamer en caravan-op-hoogte, 
onszelf een einddatum hebben gegeven waarop in iedere geval beneden geleefd moet 
kunnen worden. Inmiddels lopen de nieuwe elektrabuizen en dergelijke over de oude 
verdiepingsvloer dus het wordt ook hoog tijd Gelukkig lijkt het erop dat we de keuken 
deze week kunnen gaan plaatsen en hebben we sinds vandaag zowaar een  
functionerend toilet beneden. Dat betekent dat we niet meer de hele boerderij door 
naar het toilet hoeven te lopen, hoera! -een mens kan toch blij zijn met de simpelste 
dingen.  
 
Ondertussen probeer ik twee dagen in mijn atelier te werken, en zijn ook de eerste 
leerlingen begonnen, maar het is elke dag kiezen uit een lijst van kleine en grote  
klussen om vooruit te blijven gaan en steeds iets meer af te ronden. Gisteren zei een 
van mijn schoonzussen “het verbaast ons al dat jullie nog redelijk relaxed over komen ” 
waarop René en ik ons allebei verslikten in onze welverdiende cocktail en moesten 
lachen. Want er zijn momenten geweest waarop we ons serieus hardop hebben  
afgevraagd waarom we dit project in vredesnaam zijn begonnen. Vooral ergens  
midwinter, toen ik zoals altijd het liefst 8 weken onder een deken wilde wachten tot de 
zon weer ging schijnen, en René zich realiseerde dat hij alleen nog maar werkte, op 
zee en thuis, en we het einde van ons spaargeld, optimisme en energie naderden.  
 
Maar die lente hè. Die brengt dan toch weer letterlijk en figuurlijk het licht en het gevoel 
dat er weer allerlei mooie dingen staan te gebeuren. Zo is een architect begonnen met 
de eerste tekeningen voor de B&B, komt de datum dat ons jongste zusje hier in de 
boomgaard haar bruiloft viert aardig dichtbij, en heeft een van de eenden besloten een 
nest te maken in een hoekje van de haag.  
 
Mocht u langs de Eendenkuil rijden, en een 
woerd (zo heet een mannetjeseend, ik heb het 
op moeten zoeken) zien zitten op de hoek 
naast de weg: hij wacht vol ongeduld en met 
groeiend enthousiasme op de mooie dingen 
van deze lente, net als wij.  
 
Kirsten Alferink Cramer  
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BESTE ORINGERS        
 
De kinderen van OBS de Weiert zullen in 
de week van 14-19 mei langs de deuren 
gaan om lege flessen in te zamelen voor 
Villa Joep (het fonds tegen neuroblastoom 
kinderkanker 100% naar onderzoek) 
 
Spaart u mee? Alle flessen zijn welkom! 
Wilt u wel graag meedoen aan deze actie, 
maar komen er geen kinderen aan de deur? In de maanden april / mei / juni kunt u 
zelf uw statiegeld doneren bij de COOP in Odoorn. Dit doet u via de "Doneer" knop 
op de lege flessen automaat. Aan het einde van deze actie zal COOP Nederland het 
gedoneerde bedrag verdubbelen. 
Wij hopen op deze manier een mooi bedrag te kunnen doneren aan Villa Joep. 
Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking! 

___________________________________________________________________ 

HERDENKING ODOORN VRIJDAG 4 MEI 2018  

In Odoorn wordt een stille tocht gehouden ter herdenking van de slachtoffers uit de 
Tweede Wereldoorlog. De stoet vertrekt om 19.30 uur vanaf de aula aan de  
Schaapstreek in Odoorn. 

Route: achterlangs naar de begraafplaats waar bij de graven van Johannes  
Schoenmaker en Albertus Zefat bloemen gelegd kunnen worden. Daarna de  
Borgerderweg oversteken, vervolgens via de Andries Diepenbrugweg naar het  
monument op De Boshof. 

Bij het monument zullen de aanwezigen geïnformeerd worden over het verdere  
verloop van het programma. Om acht uur wordt Taptoe ten gehore gebracht, daarna 
wordt er 2 minuten stilte in acht genomen. 

Na de herdenkingsplechtigheid bij het monument wordt er namens het  
gemeentebestuur door wethouder F. Buijtelaar en raadslid mevrouw J. Hofsteenge 
gezamenlijk een krans gelegd. Vervolgens leggen bestuursleden van de Vereniging 
voor Dorpsbelangen Odoorn bloemen. Hierna kunnen alle andere aanwezigen 
bloemen leggen. 
 
Om 20.15 uur is er een korte bijeenkomst in de Kerk van Odoorn,  
met Helene Westerik en Roely Polling (piano) rondom het thema van het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei: ‘Verzet’. 

De bijeenkomst wordt afgesloten met het zingen van het Wilhelmus. 
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WAT BETEKENT VRIJHEID VOOR JOU?          

Hoe meer je er over nadenkt, hoe meer kanten je aan vrijheid  
ontdekt. Vrij ben je als je mag denken en geloven wat je wilt.  
Als je jezelf mag zijn, nieuwe dingen mag leren en de kans krijgt om 
te doen wat jij belangrijk vindt. Als je niet bang hoeft te zijn dat  
anderen die sterker zijn je zomaar kwaad doen. Als je geen honger 
hoeft te hebben en een plek hebt waar je je thuis kunt voelen.  
Vrijheid kun je niet zien en niet vastpakken. Maar toch is vrijheid het 
mooiste dat we samen hebben. 

Stel je voor als we niet vrij zouden zijn! 
(geschreven door Koning Willem-Alexander, voorgedragen door Mette Middeljans) 

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. 
Alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter  
wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede  
Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en vredesoperaties. 

Wij herdenken op 4 mei alleen de Nederlandse slachtoffers. In Europa en in de rest 
van de Wereld zijn nog veel meer mensen gestorven tijdens de Tweede  
Wereldoorlog en in oorlogen daarna. We moeten hen ook herdenken! 

(voorgedragen door Katie Klaar) 
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—————————————————————————————————————- 
OVERDRACHT MONUMENT 11 april 2018 
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ONDERTUSSEN   BIJ ODO….         

- Zondag 27 mei - 11.00 u  
Jeugdconcert in café de Boshof. 
Promodo, de Odoki’s, (de jeugdorkesten van Odo) en de 
kinderen die AMV-lessen volgen geven een concert.  
We nodigen iedereen uit dit jong talent te komen  
beluisteren. Familie, vrienden, buren en andere geïnteresseerden zijn van  
harte welkom. Entree gratis 

-Zondag 27 mei  
De Oringer Kapel in het centrum van Emmen. 
Een flink aantal dweilorkesten strijdt tijdens het Emmer & en Dweilfestival om de 
Emmer & Dweilbokaal op koopzondag. De Oringer Kapel is er natuurlijk ook bij. 

-Dinsdag 5 juni - 19.30 u  
Open Repetitie in het Klankholt. 
Wil je een instrument leren bespelen, of kun je dat al en zoek je een leuke  
vereniging om samen mooie muziek te maken? Kom naar deze avond bij de  
harmonie! Als je nog niet weet welk instrument je wil gaan spelen, kun je alle  
instrumenten uitproberen. Iedereen is welkom, opgave bij  
info@muziekverenigingodo.nl  
Adres: Hammeersweg 21, Odoorn 
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PALMPASEN 2018, PAASEITJES ZOEKEN LANGHIETEN 2  
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PAASVUUR 2018 
“Het Takkewijf” 

We hebben weer een fantastisch paasvuur gehad. Het was gezellig druk en we 
hadden er mooi weer bij. Maar er moet heel wat gebeuren voordat we met z’n  
allen rond het vuur kunnen staan. Heleen is sinds twee jaar “het Takkewijf”.  
 

Zij zorgt er voor, samen met veel 
vrijwilligers, dat de paasbult weer 
tip top in elkaar zit. Heleen heeft 
eerst contact met dorpsbelangen 
van Klijndijk en Odoorn.  
Ze verzamelt allerlei vrijwilligers 
om haar heen voor het opbouwen 
van de bult. Ook het materiaal wat 
hier bij nodig is wordt door haar  
geregeld. Bovendien rijdt ze zelf 

graag de trekker. Ze verzorgt de afzettingen  
indien nodig en maakt de fakkels klaar voor de kinderen om de paasbult mee aan 
te steken. Maar vooral voor een gezellige sfeer tijdens het opbouwen.  

De hele dag wordt er gewerkt aan het ophalen en opstapelen.  
Met trekkers worden de takken uit het dorp verzameld. Ook veel jongeren helpen 
mee om de karren vol te krijgen. Tussen de middag met elkaar een patatje en 
weer aan het werk. Terwijl de mensen het snoeihout komen brengen en de  
trekkers af en aan rijden stapelen Jos en Guus het snoeihout vakkundig op met de 
Manitou. Maar om de bult op een mooie hoogte te krijgen helpt Roelof met een 
kraan. Een mooie staaltje teamwork! 

En na een dag hard werken kan de volgende dag het feest beginnen. De kinderen 
steken de bult onder begeleiding aan en al snel staan er veel mensen om de bult 
onder het genot van een drankje. Met z’n allen genoten we van het vuur, het droge 
weer en van de gezelligheid. Dat allemaal op een mooi vlak stuk land wat Albert 
Jan ter beschikking stelt. Hiervoor namens ons allemaal bedankt. 
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Maar dan zijn we er nog niet. De volgende dag als wij nagenieten en/of bij komen 
van onze kater is Wouter al weer bezig om de bult op te ruimen. Hij schuift het eerst 
bij elkaar zodat de laatste takken op kunnen branden. En tot slot wordt het land 
weer glad gemaakt klaar om weer te gebruiken. Alle vrijwilligers bedankt voor de 
samenwerking en het mooie vuur! 

Alle vrijwilligers  
bedankt! 

Bert van der Lit 
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EERSTE NATIONALE BIJENTELLING OP 21 EN 22 APRIL 

In het weekend van 21 en 22 april  
organiseren Landschapsbeheer Drenthe en 
Het Drentse Landschap samen met Neder-
land Zoemt de eerste Nationale Bijentelling.  
Iedereen wordt opgeroepen om mee te doen 
aan dit landelijk onderzoek door in de tuin  
gedurende een half uur bijen te tellen.  
Dit onderzoek is nodig omdat het niet goed 
gaat met wilde bijen. Ruim de helft van de  

bijna 360 bijensoorten in Nederland wordt bedreigd. Dit terwijl wilde bijen ontzettend  
belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen is 
voor de bestuiving afhankelijk van bijen en andere insecten. Om de bij beter te  
kunnen helpen, is meer informatie nodig over de verspreiding en aantallen. 

Meedoen aan de Bijentelling is eenvoudig, ook voor degenen die weinig of geen  
kennis van bijen hebben. Eind april kunnen er zo’n twintig verschillende soorten  
wilde bijen, hommels en zweefvliegen in de tuin vliegen. Om deze soorten te  
herkennen, zijn er verschillende hulpmiddelen, zoals een telformulier met zoekkaart, 
instructievideo en een uitgebreid bijengidsje ontwikkeld. Al deze materialen zijn te 
vinden op www.nederlandzoemt.nl/bijentelling. Op deze website kunnen deelnemers 
in het weekend van 21 en 22 april ook direct de resultaten van hun telling invoeren 
en kan iedereen live de resultaten volgen. 

Jaarlijks terugkerend onderzoek 
Met de Nationale Bijentelling start Nederland Zoemt een jaarlijks terugkerend  
onderzoek uitgevoerd door burgers, zodat wetenschappers inzicht krijgen in de 
trends van bijenpopulaties in tuinen op verschillende plekken in Nederland.  
Landschapsbeheer Drenthe coördineert de actie in Drenthe. Behalve in kaart  
brengen hoe het gesteld is met bijen, willen Landschapsbeheer Drenthe en Het 
Drentse Landschap er met de Nationale Bijentelling voor zorgen dat meer Drenten in 
actie komen voor de wilde bij. Dit kan al door een bijenhotel te plaatsen of meer  
bijvriendelijke bloemen te planten in de tuin of op het balkon. 

Wat is Nederland Zoemt? 
Nederland Zoemt is een project 
van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, 
mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van 
de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel 
vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor 
wilde bijen in Nederland. De Bijentelling wordt landelijk 
georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum 
Insecten en Waarneming.nl. 

 

http://www.nederlandzoemt.nl/bijentelling
http://www.landschappen.nl/
https://www.naturalis.nl/nl/
https://www.ivn.nl/
https://www.natuurenmilieu.nl/
https://www.postcodeloterij.nl/goede-doelen/bijzondere-projecten/de-bij-in-de-hoofdrol-1
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KINDEROPVANG PERLEI      

Wat was dat een leuk thema zeg, thema kunst. Wat hebben we veel 
gedaan. Mooie schilderijen gemaakt. Gekliederd met scheerschuim 
en mooie kunstwerken van klei gemaakt. Ook zijn we bezig geweest 
om met dopjes enz. te knutselen. We hebben mooie  
muziekinstrumenten gemaakt van lege flesjes met verschillende  
dingen erin. Kortom een super leuk thema. 

De komende weken gaan we aan de slag met het thema lente. We 
gaan vooral aan de slag met de dieren. Welke jonge dieren horen bij 
welk dier. En hoe heten ze? We gaan uiteraard een boswandeling 

maken en kijken hoe het bos veranderd in de lente? Wat groeit er allemaal?  
Natuurlijk gaan we weer volop knutselen. 

De peuterplusgroep 
Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag hebben wij een peuterplusgroep. 
We doen deze dagen leuke activiteiten met de peuters. Dit is een uitdagende groep 
met veel ontwikkelingsstimulans.  
Dit is voor de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. 

Lammetjes knuffelen 
Met de BSO en met de peuterplusgroep zijn 
we naar lammetjes wezen kijken op de 
boerderij. We hebben fijn kunnen knuffelen 
en voetballen. Wij willen Stadsboerderij  
'T Nije Hoff bedanken voor deze dag.  
Het was een top dag! 

Pietpraat: 
M. ziet tijdens het wandelen een paard dat zwart-wit gevlekt 
is. ‘Kijk een koe paard!’ 
M. gaat met de autobrand spelen (brandweerauto) 
L.: ‘Het ijs is bevroren’ 
Leidster: ‘Heb je nieuwe schoenen J.?’ ‘Ja, heb ik van de 
postbode gekregen’ 
Leidster: ‘Waar laat je die beker drinken dan Y.’  
Ach, gewoon in het zwembad’ 

Groetjes van Kinderopvang Perlei (Odoorn) 
Tel: 0599-637332 
E-mail: info@ko-perlei.nl                                     
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VIETNAMEES KINDERTEHUIS 

In de “wandelgangen” vernam ik dat onze dorpsgenoten, de 
familie Wouda bemoeienis hebben met een kindertehuis in 
Vietnam, reden om in gesprek te gaan met Aukje en Jan 
Wouda in hun fraaie woning aan de Hoofdstraat. 
De eerste vraag is dan natuurlijk; hoe ontstaat zoiets? 
Jan had zakelijke contacten in het land Vietnam en kwam 
daar met een zekere regelmaat. Aukje ging eigenlijk nooit 
mee, maar op enig moment ging ze toch maar eens een 
keer die kant op. Het zal ongeveer 2003/2004 geweest zijn. 
Ze zochten daar onder meer een bevriend paar op, een 
Vietnamese vrouw, getrouwd met een Nederlander. Zoals 
Aukje het stelde; het moest het niet alleen een toeristisch 
uitje worden met alleen mooie dingen, we willen hier ook 

mensen helpen.  
Via via hoorden ze van het bestaan van een priester, die de zorg op zich had  
genomen van een groep weeskinderen en deze werd opgezocht. 
Daar troffen ze een vreselijke toestand aan, ongeveer 20 huilende kinderen, die in 
hokjes verbleven en die om hulp riepen. Men beschikte over één zak rijst, de  
kinderen gingen niet naar school en voor het vervoer naar bijvoorbeeld een  
ziekenhuis was men afhankelijk van een oude brommer. Dit was volgens Jan het 
moment om te zeggen: “we moeten iets doen”!!!. 
In feite hebben ze zich die vakantie bezig gehouden met het verlenen van eerste 
hulp, een van de eerste dingen was de aankoop van een nieuwe brommer voor de 
priester. 
 
Direct daarna is de stichting HELP VIETNAMESE WEESKINDEREN opgericht.  
Op hun site vietnameseweeskinderen.nl/ kunt u daar meer over zien, onder andere 
een paar filmpjes die ter plaatse zijn gemaakt. Aukje en Jan hechten bijzonder aan 
een van de opmerkingen die op deze site wordt gemaakt, namelijk: “Alle gemaakte 
onkosten, zoals kosten voor fondsenwerving, kantoorkosten, reis- en verblijfkosten 
e.d. worden door de individuele bestuursleden uit eigen middelen betaald”. Zij storen 
zich nochal aan fondsenwerfstichtingen waar veel geld naar directeuren enz. gaat. 

Na een paar jaar moest er naar nieuwe huisvesting gezocht worden en in 2007/2008 
is begonnen met de ontwikkeling van een nieuw gebouw. Dat is in 2010 geopend, 
met ruimte voor ongeveer 40 kinderen. Deze kinderen zijn wees, een aantal is echter 
ook gehandicapt. De verhouding jongens/ meisjes is globaal 50/50. Het is de  
bedoeling dat de kinderen elkaar onderling ondersteunen. De kinderen gaan allemaal 
naar school, de blinde kinderen leren Braille en ze leren Engels. Het tehuis krijgt hulp 
van vrijwilligers van de katholieke kerk, de eerdergenoemde priester is nog steeds de 
spil van het geheel. Met hem is iets bijzonders aan de hand. Hij heeft afgezien van 
de laatste stap van zijn priesterwijding, alleen om te voorkomen dat hij door zijn  
superieuren zou kunnen worden overgeplaatst. 
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Vanwege de afstand en de taal is het natuurlijk vrijwel onmogelijk om dagelijks de 
zaak vanuit Odoorn in de gaten te houden en dat is ook helemaal niet de bedoeling. 
Wél houdt een aantal zakenrelaties van de familie ter plaatse een oogje in het zeil, 
zelf bezoeken ze het tehuis in Ho Chi Min City, het vroegere Saigon, twee keer per 
jaar. Inmiddels worden de kinderen natuurlijk ouder en groter, een aantal is bijna  
volwassen. Het aantal bewoners is intussen gegroeid naar ongeveer 60, het gebeurt 
(helaas) nog steeds bijvoorbeeld dat er kinderen te vondeling worden gelegd bij het 
tehuis. Op dit moment wordt er gebouwd aan een nieuw onderkomen aan de  
overkant van de straat, dit pand zal aan het eind van dit jaar opgeleverd worden.  
Het huis wordt daarmee twee zo groot, het huidige pand blijft in gebruik en daarmee  
ontstaat de mogelijkheid om de jongens en de meisjes apart te huisvesten. 

De stichting verzamelt, zoals u wel had verwacht, via allerlei kanalen geld in voor het 
operationele gedeelte van het geheel, het onroerend goed wordt via een  
afzonderlijke stichting beheerd. Als erkende zogeheten ANBI kan zij enige fiscale 
voordelen leveren voor haar geldgevers, de stichting geeft een aantal keren per jaar 
een nieuwsbrief uit. Aukje en Jan realiseren zich dat er richting de toekomst gezorgd 
moet worden voor continuïteit en dat de organisatie daarop moet worden ingericht. 
Daarvoor moet onder meer een min of meer vaste inkomstenstroom op gang worden 
gebracht en daarbij spelen de ouder wordende pupillen een belangrijke rol.  
Dankzij het feit dat ze zo mogelijk allemaal de Engelse taal beheersen hebben ze 
hopelijk een voorsprong op de Vietnamese arbeidsmarkt of voor buitenlandse  
functies. Een ander deel werkt inmiddels in allerlei beroepen. Het is daarnaast de 
bedoeling dat een tweetal pupillen op termijn de dagelijkse leiding overneemt.  

Het was voor mij een bijzonder interessante ontmoeting met twee dorpsgenoten die 
een buitengewoon project op zich heb genomen. Ik denk dat ze onze steun verdie-
nen en daarom zal ik in dit geval het bankrekeningnummer van de stichting  
HELP VIETNAMESE WEESKINDEREN vermelden: NL52 RABO 0114 6628 19 

Theo Zondag 
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 RARA WAT IS DIT! 
In het februari nummer vroegen we uw aandacht voor 
iets wat op een tang lijkt. Ik vertelde u dat het een tang 
was waar mee zagen geslepen en gezet konden  
worden. Echter vlak na het uitkomen van de krant 
kreeg ik telefoon van dhr. Jan Drent. Hij vertelde me 
dat het een zaag-zet-tang is. Hiermee kon men wel de 
punten van de zaag zetten echter niet slijpen.  
Dhr. Drent is zo’n 50 jaar timmerman geweest en heeft 
zelf de tang vaak gebruikt. Wie ben ik om tegen zo 
veel ervaring in te gaan. Nog bedankt voor de reactie 
en ik hoop dat ik het bij deze heb recht gezet.  

 
Het voorwerp maart kwam echter uit een heel andere hoek. Wat u ziet is een kope-
ren huls met allerlei naalden er in van de verschillende diktes. Het is een set  
graveernaalden die gebruikt werden bij het maken van een topografische kaart. De 
verschillende diktes naalden waren nodig om bij het graveren van een topografische 
kaart de verschillende diktes te kunnen graveren. Verschillede topografische  
elementen worden weergegeven door middel van verschillende lijndiktes. Zo bestaat 
een gewone straat uit twee lijnen van 0,1 mm die precies 0,3 mm uit elkaar liggen. 
Om met dergelijke kleine afmetingen toch een goede topografische kaart te maken 
had je veel geduld en een vast hand nodig. Een monnikenwerk waar sommige  
geestelijken nog wat van kunnen leren. Zie ook de volgende pagina  
 
Bert van der Lit 
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    Een topografische kaart                                   

Het “monniken” werk                
——————————————————————————————————— 
 
En dan nu het nieuwe voorwerp van deze maand. Het is een hol buisje van ca  
12 cm. De buis kan in en uit elkaar bewegen Op de foto’s ziet u de twee standen  
waarin de buisjes kunnen staan. Rara wat is dit?  
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 COLLECTE AMNESTY INTERNATIONAL  

In de week van 12 maart hebben we met 7 
collectanten uit Odoorn gecollecteerd voor 
Amnesty International en daarbij het mooie 
bedrag van 384,27 Euro opgehaald.  
Hierbij wil ik de collectanten bedanken voor 
hun inzet en de gevers voor hun gulle gift.  
 
Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen. 
In meer dan 150 landen voeren ze actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke 
waardigheid en gelijkheid. Waar onrecht heerst en mensen onderdrukt worden, komt 
Amnesty in actie. Nog niet in alle straten van Odoorn wordt gecollecteerd.  
We zouden heel blij zijn met extra collectanten. Zou je deze beweging ook willen 
steunen door volgend jaar mee te collecteren in Odoorn, stuur dan een mailtje naar 
martine.wieringa@ziggo.nl.   
 
Martine Wieringa 
___________________________________________________________________ 
 
GASTOUDERS VAN GASTOUDERBUREAU DRIELUIK ACTIEF! 
 

Een groot deel van de gastouders van Gastouderbureau Drieluik 
zijn in korte tijd 2 keer bij elkaar geweest. De ene keer was het  
onderwerp de Meldcode vermoeden kindermishandeling en  
huiselijk geweld. Deze training werd verzorgd door KIKI (kansen in 
kinderen) en wordt erkend door het Ministerie van  
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het pittige onderwerp was 
goed bespreekbaar en zorgde voor duidelijkheid welke stappen 
gezet kunnen worden. De gastouders ontvingen een officieel certifi-
caat vanuit het Ministerie van VWS. 

 
Tijdens de 2e bijeenkomst was na het bespreken van ontwikkelingen binnen de  
branche gastouderopvang het woord aan Joost Timmer van hoveniersbedrijf Curatio 
uit Dalen. Hij gaf tips over kindvriendelijke tuinen en benoemde de belangrijkste  
giftige tuinplanten. Ieder jaar wordt er in het huis en de tuin van de gastouder een 
inspectie gedaan door het gastouderbureau om gevaren voor kinderen in kaart te 
brengen om dit zo tot een minimum te beperken. Gastouders werden zich bewust 
van eenvoudige oplossingen en deden tips op over bijvoorbeeld een apart tuintje met 
aardbeien en snoeptomaatjes en kruiden. Leuk voor de kinderen! 
 
Gastouderbureau Drieluik is vanwege toenemende opvangvraag op zoek naar  
nieuwe gastouders! Neem voor meer informatie contact met ons op.  
Zie voor contactgegevens onze website: www.gastouderbureaudrieluik.nl  
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Gastouderbureau Drieluik is ook binnen Odoorn actief. Ouders kunnen gebruik  
maken van gastouderopvang. Een professionele en flexibele vorm van  
kinderopvang. Ook zoeken wij nieuwe gastouders ter inschrijving. Ook als zij nog 
geen gastouder is of de opleiding wil gaan volgen, kan ze contact opnemen.  
Voor meer informatie kan gekeken worden op www.gastouderbureaudrieluik.nl  
___________________________________________________________________ 

INGEZONDEN MAILS – GEDVER: DERRIE! 

Niet alleen de lente is goed gearriveerd, maar het brengt blijkbaar ook een ander 
fenomeen aan het licht. Het begon met een app met de welluidende tekst “Nog een 
leuk item voor Oes Dörp? Dikke pluim voor degene die met ‘gevaar voor eigen  
schoenen’ de hondenpoep heeft gemarkeerd!” 

En alsof het in de lucht hing, binnen een week nog 2 soortgelijke berichten in onze 
mailbox. Strekking is dat men er van baalt dat sommigen de uitspraak ‘ergens schijt 
aan hebben’ iets te letterlijk nemen. 

We plaatsen de berichten hier ter kennisname. 
____________________________________________________________ 

INGEZONDEN: ‘POEP’STUKJES 
Beste hondeneigenaren van de bloemenbuurt. 

Dagelijks lopen wij met onze twee  
honden door de bloemenbuurt.  En als onze honden 
poepen ruimen we dat uiteraard op zodat niemand 
daar last van heeft, kleine moeite toch?  
Er zijn natuurlijk genoeg hondenbezitters die wel de 
poep opruimen. 
 
Maar er ligt overal zoveel hondenpoep dat er ook heel 
veel hondenbezitters zijn die de poep gewoon laten 
liggen, lekker gemakkelijk toch!  
 
Volgens mij ishet  maar een kleine moeite om een 
poepzakje mee te 
nemen en de poep 
van je eigen hond op 
te 
ruimen. Zo blijft de 

bloemenbuurt poepvrij en het is ook fijn voor de 
kinderen die overal spelen. 
 
Fam. Nissink  

MUSICALGROEP ODDORN, HELDEN 
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DRENTSE WANDELVIERDAAGSE BELEEFT 30-JARIG JUBILEUM 

Gezeten aan de keukentafel bij Corry Brans, sinds 2 
jaar bestuurslid van de Drentse Wandelvierdaagse 
(kortweg DW4D) met PR en a.i. secretariaat in  
portefeuille, ben ik benieuwd naar het verhaal achter 
dit wandelevenement. Uit overlevering weet ze dat dit 
evenement in 1987 het levenslicht zag. Opgericht 
door Ton Vianen, die als Drent én wandelliefhebber 
elders in het land wandeltochten maakte, besloot hij 
dat zoiets in Drenthe wel heel mooi zou zijn. Aldus 

geschiedde. Scherpe lezers hebben inmiddels opgemerkt dat er sprake van een  
telfout lijkt te zijn, maar dat komt omdat er 1 jaar is uitgevallen vanwege de MKZ-
crisis. 

In 2009 werd Corry’s man penningmeester en raakte zij vanaf de zijlijn betrokken bij 
de organisatie met o.a. de souvenirverkoop. Daarnaast staan hun kinderen op een 
stempelpost en lijken zo al voorbereid te worden op de toekomst. Geen enkele  
vereniging kan het tenslotte zonder enthousiaste jeugd stellen. Het bestuur bestaat 
naast hen, uit een technische man, een bestuurslid namens de Jeugdwandelvier-
daagse, één echtpaar doet de sponsoring, er is 1 routeleider en een voorzitter.  
Daarnaast is er een grandioze vrijwilligersgroep van bijna 40 personen, variërend in 
leeftijd van 15-70 jaar. 

Hoe attendeer je belangstellenden op dit evenement? In magazine ‘Wandel.nl’ – hét 
huisblad voor aangesloten wandelaars (leden) – heeft de organisatie uitgepakt met 
een mooie advertentie om deze jubileum-wandeling, van 10 t/m 13 mei, breed onder 
de aandacht te brengen, waarbij een paar fraaie foto’s verduidelijken wat men  
onderweg verwachten mag. Daarnaast zal er op RTV Drenthe een zogeheten ‘still’ in 
de reclameblokken te zien zijn. Voor de vrijwilligers en het bestuur is dit jaar nieuwe 
kleding aangeschaft – het oude was serieus versleten geraakt – en voor betere  
herkenbaarheid is bewust voor een frisse kleur gekozen. 

Aangaande de afstanden is er sinds jaar en dag te kiezen uit 10, 20, 30 en 40  
kilometer óf de Jeugd-wandelvierdaagse, waarbij de jongsten de 5 km en de oudere 
kinderen de 10 km lopen. De laatste dag wandelen zij vanaf De Weiert onder  
muzikale begeleiding van ODO naar het Klankholt. Deze locatie werd in 2017 het 
nieuwe ‘episch centrum’ en dat is heel goed bevallen. 

Elk jaar wordt in alle 4 de windrichtingen gelopen voor een gevarieerde beleving. 
Goede sfeer en gemoedelijkheid staan hoog in het vaandel. Het deelnemersaantal is 
zo’n beetje 2.000 en er zijn zo’n 700 mensen die alle 4 de dagen lopen. De rest van 
de deelnemers komen voor 1, 2 of 3 dagen, dat is ook mogelijk én bij ‘ons’ mag de 
hond aangelijnd mee en dat is niet overal het geval.  
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Je mag per dag van afstand  
wisselen: begin je met 40 km en kom je er na een dag (of later) achter dat het toch 
te ambitieus is, dan pak je de volgende dag(en) een kortere afstand. Mocht je  
onverhoopt iets ná sluitingstijd binnenkomen, dan krijg je toch je medaille.  
Die is overigens bij de betaling van het inschrijfgeld inbegrepen. 

Voor de 18e maal kan dit jaar de 80 km lange Kennedymars worden gelopen.  
De Burgemeester komt het evenement openen en geeft op woensdag 9 mei om 
22.00 uur het startschot voor deze lopers, die de 10e om uiterlijk 18.00 uur worden 
terug verwacht. De start wordt muzikaal bijgestaan door de Gasselter Blaoskapel. 
Eerst gaan deze wandelaars de 40 nachtelijke kilometers lopen en na het ontbijt in 
het Klankholt worden de resterende 40 km afgelegd, op dezelfde route als de  
reguliere 40 km-lopers. Deze Kennedymars-lopers dragen verplicht verlichting en de 
paaltjes langs de route worden dit jaar beter zichtbaar aangegeven d.m.v.  
knipperende lampjes. De echte die-hards kunnen voor de 7e keer de  
Kennedymars-plus lopen: dat is na de 80 km ook nog 3 dagen 40 km van de DW4D. 

De stempelposten zijn straks goed herkenbaar middels beachvlaggen en bovendien 
zijn ze in/bij horecagelegenheden gevestigd: handig voor de in- en output van de 
inwendige mens. Sommige horecagelegenheden maken het extra gezellig met  
live-muziek en dat wordt zeer gewaardeerd. 
  
Ook belangrijk is dat Rode Kruis-vrijwilligers “waar zouden we zijn zonder al die  
enthousiaste mensen” bij de start/finish aanwezig zijn, bij de stempelposten en  
tevens ambulant. Bij de finish is alle dagen live-muziek en dat is voor iedereen  
toegankelijk, ook al loop je niet mee. 

Het betreft bijna allemaal plaatselijke/regionale muziek zoals Erik Möller uit Valthe, 
het Duo Be-Twice eveneens uit Valthe en het Eemslander Shantykoor uit  
Klazienaveen. Onderweg zijn er voor de jeugd alle dagen diverse activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld broodjes bakken. En dit jaar is het vanwege het 30-jarig jubileum voor 
de DW4D én het 20-jarig jubileum van de Jeugd4daagse, buitengewoon feestelijk. 

Op zondag komt Easy & Free uit Giethoorn vanaf 13.30 uur Irish Folk-muziek  
spelen. De Fanfare ODO haalt de wandelaars die dag binnen vanaf De Stee tot aan 
het Klankholt. Als extra komt op donderdag een sneltekenaar deelnemers  
vereeuwigen op bierviltjes, op vrijdag zijn de clowns Sunny & Coosje van de partij 
en zaterdag komt Nederlands Kampioen-goochelaar Henk Arnoldus. Al deze  
activiteiten zijn geschikt voor groot en klein. 

Water en ander drinken is onderweg verkrijgbaar. Bij grote hitte wordt er een extra 
plek tussen de stempelposten ingericht waar water gedronken kan worden.  
Het Kookcentrum, een cateraar uit Klazienaveen, verzorgt bij start/finish de  
inwendige mens en zij kunnen tevens mobiel worden ingezet.         Lees verder>>> 
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Het aan- tal stem-
pelposten is afhankelijk van de te lopen afstand. En mocht je er onverhoopt 1 ge-
mist hebben – het schijnt in de bestaansgeschiedenis 1 keer te zijn voorgekomen 
– dan krijg je die alsnog. 

Degene die was verdwaald, is opgepikt aan de hand van zijn omschrijving via de 
mobiel en op het juiste pad teruggebracht. Kortom: gaat het mis, komt het goed! 

Een grappig fenomeen is dat er jaarlijks hier en daar kleurrijke deelnemers in het 
veld waarneembaar zijn, zoals de man met witte kleding en sombrero die  
jarenlang alle dagen op klompen liep, een paar dames die de laatste dag  
feestelijk uitgedost mee wandelen of de groep Brabanders in knalgele shirts 
waarop de kaart van Nederland is voorzien van een stip met Odoorn en onderaan 
hun eigen woonplaats. “Er mogen best meer kleurrijke types meedoen en  
kinderen mogen de laatste dag altijd verkleed mee”. Er zijn 11 wandelaars die al 
29 keer hebben mee gewandeld. Uiteraard worden zij in het zonnetje gezet bij 
hun 30e keer,  
aldus Corry, die reikhalzend uitkijkt naar deze jubileumeditie. 

Conny van der Bent 
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NIEUWS: DE HEEREN VAN ODEREN GAAT WEER DOOR!         

Donderdag 12 t/m Zondag 15 juli staat weer in het teken van De Heeren van  
Oderen. Dan vindt namelijk de derde editie plaats! Een gloednieuwe opzet waar je 
niet onderuit kan. Er is weer vertier voor jong en oud. 
Op donderdagavond luiden we de tent in met het Darttoernooi onder het genot van 
een gezellige borrel. Aanmelden voor het toernooi kan op de website 
www.deheerenvanoderen.nl . DJ Ron en DJ Bernard gaan samen met Erik van  
Klinken deze avond op de kop zetten. 

Op vrijdagavond doet Radio Continu Odoorn aan. Chris de Roo, Rene Becker en 
Jelle B zijn deze “Dutch Night” te gast. Helemaal Hollands dus, en gepresenteerd 
door Radio Continu DJ Kevin Terpstra. Uniek en voor het eerst in Odoorn:  
“Circus Salto” zal dit jaar op zaterdag- en zondagmiddag enkele shows verzorgen. 
Op zaterdag en zondag kunnen kinderen klimmen, klauteren en ravotten op het  
kinderplein en er voor iedereen is het extra genieten van op het terras met drankje, 
suikerspinnen, poffertjes, Nasi Terrassi door Hotel Cafe De Stee, en onze eigen 
uitgebreide snackwagen. 
 
Op zaterdagmiddag vindt tevens het spectaculaire Timbersports kwalificatie  
toernooi plaats op het terrein. De Band Midlive is aanwezig om de sfeer tot een 
hoogtepunt te brengen. 

Zaterdagavond “De Nacht van Odoorn” bouwen we onze tent weer om tot een wal-
halla voor feestend Odoorn en omstreken. Een overweldigende avond met Royal 
Beat & The Housekeepers. Met The Housekeepers duiken we terug in de tijd van 
o.a. de zo geliefde jaren negentig en laten je dansen alsof de zeroes er nooit ach-
teraan kwamen. Met een line-up als deze moet dat geen enkel probleem zijn dus 
snor alvast je partyoutfit op en zorg dat je er bij bent. Ontdek het ultieme gevoel van 
saamhorigheid en kom 14 juli naar “De Nacht van Odoorn”. Meer informatie over de 
band en artiesten is te vinden op www.deheerenvanoderen.nl 

Op zondag verzorgt MK Beats een optreden, en The 5th Wheel zal om 15.00 uur 
het podium betreden en de uitslag van “Heel Odoorn Bakt” zal bekend gemaakt 
worden. 

Schrijf dus met dikke vette letters in je agenda: Donderdag 12 t/m Zondag 15 Juli – 
De Heeren van Oderen 2018! Aanmelden, reserveren, ticket info vindt je ook alle-
maal op de website. 

Binnenkort start de voorverkoop! Scoor op tijd je kaarten want Vol = Vol. 

Volg je ons al op Facebook? Zo ja…Geef aan dat je erbij bent in het event op  
Facebook en je bent als eerste op de hoogte van alle laatste info. 
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Op vrijdag 13 en zaterdag 14 april is door onze plaatselijke musicalgroep de musical 
Helden opgevoerd. In een twee keer stampvolle kerk werd in een prachtig decor vol 
overgave de lof gezongen over de helden uit onze omgeving, die tijdens de tweede 
wereldoorlog opkwamen voor hun bedreigde medemensen. Met verwijzing naar de 
eerdere productie De Opgejaagden en Het Andere Achterhuis werden de helden uit 
die voorstellingen nog eens nadrukkelijk over het voetlicht gebracht. Het geheel was 
weer kwalitatief hoogstaand, dat gold voor alle aspecten die bij een dergelijke grote 
productie om de hoek komen. Overal was veel creativiteit, aandacht en energie aan 
besteed. Op deze manier is onze kerk een echt theater. 

Zaterdagavond was er zelfs hoog bezoek. Dat ging aan de ene kant om familieleden 
van betrokkenen van destijds, aan de andere kant om onze  
Commissaris van de Koning, mevrouw Klijnsma. Op de bijgevoegde foto’s kunt u 
enigszins een indruk krijgen van het gebeuren. 

Het geluid, lichteffecten en de sfeer kan ik helaas niet  
overbrengen. 
 
Het was zeer de moeite 
waard. 

Theo Zondag 
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MAAK IETS LEUKS VOOR MOEDERDAG 

Zondag 13 mei is het al weer 
moederdag. Dus waar kun jij je 
moeder mee verrassen.  
Misschien wel met iets wat jij zelf 
in elkaar geknutseld hebt. Ik heb 
nog wel een leuk idee voor jullie. 

Maak je eigen hartjes mobiel. 

Wat heb je hier allemaal nodig: 

Gekleurd papier, een schaar, 
touw of draad, maar het moet 
niet te dik zijn, lijm en een tak uit 
het bos. Hoe langer de tak hoe 
meer strengen er aan kunnen 
hangen.  
Dat moet jij dus zelf even kijken 
hoeveel ruimte je hebt om hem op te hangen.  
De kleuren van het papier kun je ook zelf bepalen, heb je geen gekleurd papier kun 
je ook op een wit vel een tekening maken en deze gebruiken. 

En dan: 

Als eerste knip je van het papier lange stroken van ongeveer 5 cm breed. Deze  
stroken vouw je in de lengte dubbel. Knip vervolgens een half hartje met de  
vouwkant in het midden van de form, omdat de stroken dubbel gevouwen zijn krijg je 
als je hem openvouwt een heel hartje. Leg het hartje 
zo neer als dat je op de foto ziet. Doe dan een klein 
beetje lijm in het vouwrandje en leg daar het draad op, 
pak nu nog een hartje en leg deze er bovenop. Door 
de laagjes papier op elkaar drukken met lijm er tussen 
blijft het draadje zitten. Maak zo een streng met  
hartjes. Kijk zelf hoe lang jij hem zou willen hebben. 
Knip dan het draad wat langer af zodat jij hem ook nog 
aan het takje kunt knopen. Misschien kan iemand jou 
helpen als het zelf niet lukt. Wie weet heb jij net zo’n 
goede hulp als die ik heb gehad en dan komt het  
helemaal goed. 

Veel klusplezier en ik hoop dat je moeder hem heel 
leuk gaat vinden. 
Groeten José van der Helm 
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LEZEN EN VOORLEZEN (121) 
N.A.V. EDWARD VAN DE VENDEL,  
DE GROTE VERBODEN ZOLDER,   
AMSTERDAM 2017 

ECHT GEBEURD OF TOCH BEDACHT? 

In dit bijzondere boek gaat het over de ervarin-
gen van Eddie, de ik –figuur van het uitvoerige  
verhaal. Veertig jaar geleden ( zie blz. 9 tot 246) 
maakte hij iets mee als jongen uit groep 5.  
Over die jeugdervaringen schrijft hij een boek 
voor een meisje (ze heet Linea) dat die  
ervaringen met hem deelde. Dat (oudere)  
meisje heeft, dat blijkt, andere herinneringen 
aan die ervaringen. Die lees je in het tweede 
hoofdstuk van het boek onder de titel  
“veertig jaar later” (zie blz. 249 tot 255, vooral 
blz. 250/1). 

Als lezer vraag je je al af wat er echt gebeurd is als je het verslag leest van Eddie in 
dat eerste LANGE ( !) hoofdstuk. Eddie ’s vader is hoofdonderwijzer op de  
basisschool. Ze wonen in een huis dat tegen de school is aangebouwd. Als Linea 
tijdelijk bij hen komt wonen en ze ’s nachts naar de zolder gaan die boven de school 
‘loopt’ begin je al vragen te stellen. Ze mogen NIET op de zolder komen maar doen 
het toch. Ze treffen er allerlei spookachtige figuren aan en aan het eind is er sprake 
van een soort vechtpartij met een ‘bankman’. Opvallend zijn de positieve gevoelens 
die Eddie voor Linea heeft en die een soort verliefdheid uitdrukken. Die gevoelens 
waren niet wederzijds lezen we op blz 250. Linea ziet die tijd van samen-zijn wel als 
een periode om dankbaar naar terug te kijken. Maar meer niet. Eddie was voor haar 
als een trouw en aardig en onvergetelijk broertje. De tekeningen die Linea maakte 
staan er ook bij + nog enkele grapjes. (blz 257 tot 272) 
 
Samenvattend; Als meerdere personen hetzelfde meemaken kunnen ze verschillend 
reageren op wat er gebeurt. Die reacties kleuren het verhaal met gevoelens of met 
gedachten. Kun je zeggen; dit is echt gebeurd en dat niet? Dat kan maar eigenlijk 
kan alleen een buitenstaander die het uit de verte bekijkt zeggen wat hij of zij ziet. 
lInea en Eddie hebben hun eigen aksenten gelegd. De een om zo te zeggen wat 
meer zakelijk de ander wat meer gevoelsmatig en bedacht. Op blz. 253 staat dat al 
die ervaringen ons een weg wijzen. “En dan begint er een leven, Ons leven” 

Ik ben benieuwd waar jullie opletten als je dit soms spannende en toch (voor ieder)
echte verhaal leest. Wie laat het mij eens weten? (tel. 06 22446894) 

Berend Boekman 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS APRIL/MEI 2018 

Tablet Café 
Maandag 30 april is er van 14.00 een 15.30 uur een 
Tablet Café. 

In het Tablet Café kunt u op een ongedwongen manier elkaar ontmoeten en in gezel-
lige sfeer ontdekken wat een geweldig communicatiemiddel de tablet is. Met andere 
bezoekers kunt u ervaringen uitwisselen. Er is ook een docent aanwezig die u leuke 
en handige tips kan geven of u wegwijs kan maken om nog meer uit uw tablet te ha-
len. Neem uw eigen tablet mee! Hebt u zelf (nog) geen tablet, maar wilt u het eens 
uitproberen: er is altijd een tablet aanwezig die u mag gebruiken. Bezoek van het 
Tablet Café is gratis en de koffie staat ook voor u klaar. Doe mee, u bent van harte 
welkom! 

Maandag 14 mei Dreumesuurtje 
Van 9.30-10.30 uur zijn dreumesen (van 1,5 tot 4 jaar) met hun ouders of oppas 
weer van harte welkom op het dreumesuurtje in de bibliotheek. 
Er wordt voorgelezen, geknutseld en gezongen. De toegang is gratis. 

Kleurenprinter voor publiek gebruik 
Sinds een paar weken beschikt de Bibliotheek over een kopieerapparaat/scanner 
waarmee ook in kleur kan worden geprint. Een wart/wit kopie A4 formaat kost € 0.05 
en een kleurenkopie A4 formaat kost € 0.50. 

Sluitingsdagen ivm feestdagen 
Vrijdag 27 april Koningsdag,  
Donderdag 10 mei  
Hemelvaart en vrijdag 11 mei. 
Zet je talenten in en word vrijwilliger in de Bibliotheek Odoorn 

* Vind je het leuk om gastheer/gastvrouw te zijn in de Bibliotheek? 
* Ben je digitaal vaardig en help je graag anderen? 
* Houd je ervan om activiteiten te organiseren? 
 
Wij zoeken iemand die graag de klanten helpt. Werken met ons computersysteem 
hoort daarbij. Je gaat vragen van klanten beantwoorden, ook de vragen die te maken 
hebben met de digitale producten van de bibliotheek. Je draait samen met een ande-
re vrijwilliger zelfstandig de uitlening. Hiervoor ben je minimaal 1x per week de  
vrijdagmiddag inzetbaar. 
 
Wat bieden wij? 
Zinvol werk in een prettige omgeving en een gratis bibliotheekabonnement. Meer 
informatie: 088-0128235, of info@bibliotheekodoorn.nl of in de Bibliotheek. 
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Vacature Voorleesvrijwilliger 
Bibliotheek Borger-Odoorn 

Hou je van werken met kinderen en lijkt het je leuk om ons te helpen met de  
voorleesactiviteiten in de bibliotheek? Dan zoeken wij jou! Boekjes ontdekken en 
voorlezen is ontzettend belangrijk voor jonge kinderen. Het stimuleert de taal- en 
spraakontwikkeling en verhoogt de concentratie. Allemaal zaken waar kinderen hun 
leven lang profijt van hebben. Als voorleesvrijwilliger lees je voor aan kinderen in de 
bibliotheek en ga je knutselen met dreumesen en peuters. 

Enthousiast? 
Laat weten dat je graag wilt helpen en mail je reactie naar Carin Bijl 
(c.bijl@biblionetdrenthe.nl) Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen. Bel-
len kan natuurlijk ook, Carin is te bereiken op 06-19694505. 

Bibliotheek Odoorn, Langhieten 5  
www.bibliotheekodoorn.nl   
www.facebook.com/bibliotheekodoorn 

—————————————————————————————————————-- 

TENNIS CLUB OKKO, ODOORN 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum Odoorn (1910) 

Links boerderij Zwiers (“later politiebureau”)  nu Fysiotherapie praktijk A.C. van Brink 
Op de achtergrond Hotel Mensingh (later garage “Auto Odoorn”)  

en geheel rechts boerderij Nijhof 
 
 

Met dank aan Ton van Brink 
 
 
 
 
 
 


