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30e jaargang no. 7 

maart 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   1 april                10.00 uur Paasdienst 

Zondag   8 april                                GEEN DIENST 

Zondag 15 april                10.00 uur Menso Rappoldt 

Zondag 22 april GEEN DIENST 

Zondag 29 april GEEN DIENST 

 
DORPSAGENDA 
Woensdag 28 maart 19.30 uur          Volkszang, Boshof 
Zondag 1 april  19.30 uur              Paasvuur                                                    
Donderdag 5 april 15.00-16.30 uur              Informatiebijeenkomst Natuurgraven 
               en  uitvaart algemeen 
Woensdag 11 april  19.45 uur              Vrouwen van Nu, Denny Kiers,  
               leven  op een onderzeeboot            
Zondag      15 april  11.00 uur              ODO, Koffieconcert in café de  
               Boshof                                                                       
 
OPHAALDAG OUD PAPIER 2018 
21 april, 26 mei, 30 juni, 28 juli, augustus niet, 8 september, 13 oktober,  
17 november en 22 december 
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VAN DE REDACTIE 
 
De lente is in aantocht. Na een redelijke kwakkelwinter kon er eind februari en begin 
maart toch nog een kleine week op natuurijs worden geschaatst. Maar na de kleine 
stuiptrekking van afgelopen weekend, is het wat mij betreft helemaal gebeurd met 
het koude weer. Laat Koning Winter z’n tenten maar snel elders opslaan. 

Over een week is het alweer Pasen; ontbijt met eieren, lunch met eieren en voor de 
liefhebbers tijdens het diner… eieren! Ik ken mensen die rustig een stuk of 20 van 
die dingen opeten tijdens Pasen. Lekker, maar na een paar haak ik toch liever af. 
Dan is er ‘s avonds ook nog wat ruimte voor een drankje bij het Paasvuur. 

Ook deze keer namens de gehele redactie veel leesplezier gewenst en alvast fijne 
Paasdagen met zacht lente weer gewenst! 

Harald Fluks 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
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 
 
Bij ons, zijn deze maand geen nieuwe Oringers bekend. 
 
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 
 
Het houden van pubers 

Voordat u kunt beginnen met “Pubers voor gevorderden” dient u de vaardigheden en 
technieken opgedaan in “Pubers voor beginners” goed te beheersen. We beginnen 
met een kleine terugblik: hoe herken ik de puber. In zijn natuurlijke habitat herkent u de 
puber aan de goederen die hij om zich heen verspreid. Bij voorkeur op, in, onder, of 
tussen de grond, tafel, bank, wc-bril, wasmachine, of bibliotheekboeken.  
Te denken valt aan pennen, etenswaren, telefoonopladers, maar ook schoolboeken,  
handschoenen of dat tientje dat u al geruime tijd kwijt was. Hem hierop aanspreken is 
nodeloos, de puber zal te allen tijden ontkennen dat de goederen daar door hem  
gedeponeerd zijn. Sterker nog, de puber zal verwonderd beweren deze goederen nog 
nooit gezien te hebben. Een doorgewinterde puber zal u er zelfs van durven  
beschuldigen dat u het altijd op hem gemunt heeft. 

Een ander kenmerkende eigenschap van de puber is het doorgaans harde geluid dat 
uit zijn onafscheidelijke mobiele telefoon komt. Dit geluid wordt door de puber ook wel 
aangeduid als “muziek”. De die-hard puber produceert tijdens het beluisteren zelf  
harde monotone klanken die tot in de wijde omtrek te horen zijn. Mocht u de puber  
opdragen naar boven te vertrekken teneinde 
zijn “muziek” daar te beluisteren dan dient u er 
rekening mee te houden dat de puber zich naar 
boven begeeft en daar boven aan de trap het 
volume nog een tandje harder zet. Hem daar 
luidkeels op aanspreken heeft geen enkele zin, 
hij hoort u niet en zal beweren dat hij immers 
boven is. 

Dit zijn enkele kenmerken van de puber, in een 
volgend hoofdstuk zal er getracht worden  
antwoord te vinden op de vraag:  
hoe domesticeer ik mijn puber. 

Bianca 
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 PAASHAAS IN PANIEK      

In het dorpje Kwakkeldam 
Daar woont mejuffrouw Bruin. 
Zij is een keurig dametje 
Ze woont in een huisje met tuin. 

Op zekere dag, ’t was in maart 
Toen klonk daar plots’ling de bel 
Mejuffrouw Bruin deed open 
En riep toen uit: “Wel, wel!” 

Wie stond daar voor de deur 
En verraste haar met zijn bezoek? 
Het was een haas met een mand 
Hij droeg een jasje en broek 

Mejuffrouw Bruin was verbaasd 
En vroeg zich hardop af 
Wat deze haas daar deed, 
Ze stond een beetje paf. 

De haas sprong heen en weer 
Hij was duidelijk in paniek 
En riep tenslotte uit: 
M’n hulpje is dit jaar ziek!” 

Om hem te kalmeren 
Nam juffrouw Bruin hem mee 
Zodat hij kon vertellen 
Onder ’t genot van een kopje thee. 
 
Hij bleek ieder jaar de Paashaas 
Die in alle tuinen van het land 
Eitjes ging verstoppen 
Vandaar ook die grote mand. 

Maar nu moest hij alleen 
(Want zijn hulpje was ziek) 
Alle eitjes verstoppen 
Vandaar ook zijn paniek. 
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Maar juffrouw Bruin bleef rustig 
En belde toen met spoed 
Vriendinnen om te helpen 
En zo kwam alles goed. 

De haas en alle dames 
Die zorgden dat ene jaar 
Dat alle eitjes verstopt werden 
Zo kwam het voor elkaar 

Ook dit jaar komt ’t weer goed 
Met de eitjes in de tuin. 
Want de paashaas kan altijd rekenen 
op hulp van mejuffrouw Bruin. 

 

 

——————————————————————————————————————- 
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! 
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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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BESTE INWONERS VAN ODOORN,  

PAASBERGEN VRAAGT UW AANDACHT VOOR: 

Met enige regelmaat krijgt woonwijkcentrum de Paasbergen vragen over het bos 
gelegen achter de Paasbergen. 
  
Daarom voor ieders duidelijkheid even het volgende: 
  
Wist u dat het bos achter de Paasbergen eigendom is van de Paasbergen? 
Wist u dat het onplezierig is dat er in het bos restafval gestort wordt ? 
Wist u dat wij zo goed mogelijk met hulp van vrijwilligers het bos netjes houden? 
Wist u dat wij voortdurende op zoek zijn naar vrijwilligers die ons hierbij een handje 
helpen? 
Wist u dat wij binnenkort een deel van het gesnoeide hout gaan verkopen? 
Wist u dat u bij vragen over het bos altijd terecht kunt bij de receptie?  
  
Wist u dat wij u uw aandacht voor het bovenstaande erg op prijs stellen? 
  
Met vriendelijke groet, 
Gerrie Hamberg van der Haar 
Hoofd Woonwijkcentrum Paasbergen 
tel: 06-53708432 
g.hamberg@treant.nl 
Treant Zorggroep 
 
Volg ons op Twitter en LinkedIn 
Zie ook www.treant.nl 

___________________________________________________________________ 

 

OPBRENGST COLLECTE HERSENSTICHTING 

 

In de week van 29 februari tot 3 februari vond in ons dorp de collecte voor de  

Hersenstichting plaats.de opbrengst is dit jaar een prachtige € 930.30. 

 

Hierbij dank aan al degenen die gedoneerd hebben én aan de collectanten voor hun 

ferme 'door-weer-en-wind' inzet. 

Conny van der Bent  

 

mailto:g.hamberg@treant.nl
https://twitter.com/Treantzorg
https://www.linkedin.com/company/treantzorggroep
https://www.treant.nl/
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BERICHTEN VAN EEN TEGENVOETER 

 

 

 

 

 

 

Onze dorpsgenoot Amy Jonkman, dochter van Jan en Bep Jonkman en waarschijnlijk 
nog wel bekend van de COOP, is momenteel als backpacker onderweg in Australië. 

Zij schrijft ons over haar ervaringen. Hieronder haar eerste bericht. 

De meeste backpackers met een Working Holiday Visa (het recht op 1 jaar werken en 
leven in Australie) leven op een budget. Het ligt er per backpacker aan hoeveel je aan 
wilt uitgeven aan tours, eten en onderdak. 

Ik probeer zo goedkoop mogelijk te leven met bepaalde grenzen. Ik verblijf in hostels 
en deel mijn kamer meestal met 3 of 5 andere reizigers. Je bespaart meer geld door te 
slapen in 8 of 12 persoonskamers, maar ik vind een goede nachtrust belangrijk. 
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Qua eten verschilt het heel erg wat ik uitgeef. Meestal als ik op een tour mee ga dan 
eet ik take away, in hostels kook ik meestal zelf pasta of noedels met groenten  
(mits de keuken schoon is) of ik kook heel primitief. 

Ik heb laatst met 3 anderen 10 dagen gereisd van Perth naar Esperance en terug. 
We sliepen met zijn vieren in een campervan, wat best krap was. We lagen namelijk 
met zijn drieën op een queensize bed in onze slaapzak. We kampeerden ergens op 
een parkeerplaats, douchten ons onder gratis koude stranddouches en af en toe  
betaalde ik een paar dollar voor een warme douche. We kookten heel simpel elke 
dag pasta (op 2 dagen na omdat we zat van de pasta met pesto waren). Dit was voor 
mij mijn goedkoopste reis. 

 

 

 

 

 

 

 
Lees verder op de volgende bladzijde. 
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BERICHTEN VAN EEN TEGENVOETER (VERVOLG) 

Werk vinden is toch best wel lastiger dan ik dacht. In het begin had ik al wel snel werk 
gevonden. Ik heb 4 maanden als au pair gewerkt bij een gezin met 3 kinderen in  
Melbourne. Een deel van het geld heb ik gebruikt voor dagtrips en reizen naar  
bijvoorbeeld Wilsons promontory en de Great Ocean Road, maar ook voor langere 
reizen naar Tasmanië en de zuidwestkust. Nadat ik klaar was met werken in  
Melbourne wilde ik heel graag een fulltime baan vinden in Perth waarbij ik veel meer 
verdien. Alleen het was voor mij te lastig om snel iets te vinden, dus ik ben nu weer net  
begonnen als au pair in Perth. Ik ga proberen om er nog iets bij te vinden zodat ik iets 
meer kan sparen en weer kan gebruiken voor het reizen. 

Veel backpackers werken ook op een regionale boerderij (uit de bewoonde wereld)  
om fruit te plukken of koeien te melken voor een paar maanden. Dit doen ze zodat ze 
een 2nd year visa kunnen aanvragen en hun verblijf met 1 jaar kunnen verlengen.  
Dit werk is erg zwaar, want je maakt lange dagen in een warme temperatuur en het 
verdient ook niet altijd even goed. Er zijn namelijk best veel uitbuiters net zoals  
pandjesmelkers. Ik heb ervoor gekozen om niet voor een 2nd year visa te gaan, omdat 
ik genoeg denk te kunnen zien in 1 jaar en ik kan altijd nog terugkomen op een  
normaal toeristenvisum. 

Ondanks de tegenslagen die je soms tegenkomt, ben ik echt blij dat ik de keuze heb 
gemaakt om naar Australië te gaan. Het is een ontzettend groot land  
(mij hoor je niet meer klagen over 30 minuten in de auto) met indrukwekkend,  
prachtige natuur, wildlife en gastvriendelijke mensen. 

Groetjes, 
Amy 
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EEN GROET UIT TWENTHE... 
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VERSLAG VAN VROUWEN VAN NU, VAN 14 FEBRUARI  2018 

Martijn Harms is boswachter bij Staatsbosbeheer en woont in Odoorn.  
Hij is Boswachter afdeling publiek en werkzaam in onze regio. Hij gaat over  
wandelroutes, fietspaden, eventuele evenementen die worden georganiseerd enz. 
Hij kan bevlogen vertellen over zijn beroep en laat ons met andere ogen kijken naar 
onze eigen dorpsomgeving. Wij wonen immers midden in een gebied wat wordt  
beheerd en onderhouden door Staatsbosbeheer. De 3 hoofdthema’s van  
Staatsbosbeheer zijn de 3 B’s: Beschermen, Beleven en Benutten. 

Over wat betreft Benutten: een belangrijke bron is nog altijd het winnen van hout. 
Staatsbosbeheer is een grote leverancier van Hollands hout: met name grove den 
en douglas. Deze worden ingeplant en beheerd. Er is een plan voor de lange  
termijn. Elk jaar worden de bomen die daar rijp voor zijn gekapt en geleverd aan de  
meubelindustrie, bouwbedrijven en papierfabrieken. Slechts 7% van alle hout komt 
uit Nederland en 45% daarvan levert Staatsbosbeheer. 

De houtleverantie is zeer van belang bij het gezond houden van onze bossen.  
Er worden jaarlijks bomen gekapt waardoor andere meer kans hebben om te  
groeien. De laatste jaren is er steeds meer een tendens naar “natuurlijk“ bos, men 
wil af van de rechte bosvakken. Helaas worden door de grote zware machines en 
vrachtwagens de bospaden regelmatig stuk gereden, vooral in natte tijden. Voor ons 
wandelaars wel eens een ergernis. Goed om te weten dat Staatsbosbeheer dit  
zoveel mogelijk weer herstelt. Verder worden er prachtige wandelroutes aangelegd 
en de fietspaden in Drenthe zijn beroemd! 

Ook vertelde Martijn over de dieren die er in de bossen rondom ons leven:  
reeën, veel soorten vogels, vossen, boommarters en andere marterachtigen en de 
laatste jaren ook veel dassen. Hier rond Odoorn zijn ook verscheidene  
dassenburchten. Verrassend was het om te horen dat ook een de wasbeerhond  
(een exoot die hier niet thuis hoort) al is gesignaleerd rond Borger.  

 
Hij had een exemplaar bij zich;  
ziet er erg lief uit maar men hoopt toch 
niet dat die zich hier erg gaat uitbreiden.  
De populatie kan snel groeien en  
daardoor de oorspronkelijke diersoorten 
verdringen. 
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Martijn zou het ook een goede zaak vinden als de wolf zich weer settelt in Drenthe, 
dat is een teken dat het goed gaat met de natuur. Hij is niet bang dat er teveel zullen 
komen. De wolf is beslist niet gevaarlijk voor de mens! Hooguit zal hij incidenteel 
een schaap aanvallen, maar dat zal heel sporadisch zijn. We wachten af; de eerste 
exemplaren zijn reeds gesignaleerd! 

Voor wat betreft de jacht: De provincie bepaalt hoeveel dieren er jaarlijks moeten 
worden opgeruimd. Dit in het kader van de verkeersveiligheid. Helaas komt het  
ondanks het beheer nog regelmatig voor dat er ongelukken gebeuren met wild. 

Martijn kan erg enthousiast vertellen over zijn mooie beroep. Zijn verhaal heeft  
ervoor gezorgd dat we met nog meer belangstelling kijken naar onze  
woonomgeving! Wat zijn we blij met de prachtige omgeving waarin wij wonen en met 
de boswachters van Staatsbosbeheer die er mede voor zorgen dat alles in stand 
blijft! 

Ria Eding bedankt Martijn voor zijn verhaal; gezien de reacties uit de zaal heeft men 
genoten! Dit is de laatste handeling van Ria als voorzitter; ze bedankt een ieder voor 
de afgelopen periode en overhandigt Tettie Drijfholt de voorzittershamer.  
Zij zal komend jaar de taak als waarnemend voorzitter op zich nemen. 

Ria wordt bedankt voor de afgelopen periode met een cadeaubon en een bos  
bloemen. Op 14 maart wordt de avond verzorgd door het ééndagsbestuur.  
We laten ons graag verrassen!  
Dus tot ziens op 14 maart om 19.45 uur in de Boshof! 

Notulist, Tettie Drijfholt 
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JEUK OP DE KOP! IK WORD ER GEK VAN!  

Ja, en dat is echt iets om helemaal gek van te worden. Nee, niet krabben zeggen 
ze dan, maar ja probeer dat maar eens. Jeuk, schilvers, korstjes en grote plakkaten 
schilvers. Noem maar op. Zaken die er voor kunnen zorgen dat je haar niet wil, en 
dat je kleding onder de "sneeuw" zit. Niet goed naar een kapper te durven gaan, 
want je schaamt je dood. En verder allemaal erg vervelend! Al van alles  
geprobeerd, maar niets wat echt op de lange termijn helpt. Vaak ook als je last hebt 
van een van deze bovenstaande ergernissen is je haar ook niet in conditie en of 
valt uit. 

Wij hebben al een tijd een behoorlijke goede oplossing. Mediceuticals,  
een hoofdhuid en haar verzorgingslijn die echt werkt, zowel voor je hoofdhuid als je 
haar. Iets wat vaak niet in combinatie is. Heb je een product wat goed tegen  
schilfers etc. is, is het niet al te best voor je haar en omgekeerd. Mediceuticals is 
voor beide een erg fijn en goed product. Wij werken er nu al een tijd mee en  
hebben steeds weer geweldige resultaten. Zelfs mensen met psoriasis  
(een huidziekte waar je nooit meer van afkomt) kunnen met dit product de kwaal 
behoorlijk onder controle houden. Maar ook andere plekken op je huid waar jeuk en 
schilfers kunnen voorkomen. Heb je haar uitval (chemo-therapie, of andere zaken) 
kan dit product ervoor zorgen dat je haar sneller en in betere kwaliteit terug komt. 
Mediceuticals wordt dus ook in het Anthonie van Leeuwen ziekenhuis te  
Amsterdam gebruikt voor hun patiënten. 

Wij hebben de laatste jaren de nodige opleidingen gevolgd om een goede  
beoordeling van uw hoofdhuid te kunnen maken en daarvoor een gepaste  
oplossing te bieden. Soms een lotion, soms een shampoo of conditioner en soms 
een combinatie van alle drie. De shampoos, conditioner en of lotions kosten  
allemaal rond de 20 euro per fles. Is dit duur? Hoeveel wil je besteden om van een 
vervelende kwaal af te zijn? 

Als je de discipline hebt om de behandeling te gaan volgen precies zoals wij voor 
schrijven, kun je bijna zeker zijn dat je binnenkort weer blij bent met je haar en 
hoofdhuid. Jeukvrij en geen schilfers meer. 

Ben je van plan om je kwaal nu eindelijk aan te pakken?  
Maak dan vrijblijvend een afspraak.  
Bij SAPHAS KAPPERS 0591-512831 
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INTERVIEW MET TOM RITSEMA, WIJKAGENT BORGER-ODOORN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor dit interview maak ik kennis met ‘onze’ wijkagent Tom Ritsema. Vanuit de  
centrale hal van het gemeentehuis in Exloo, lopen we naar het deel waar het  
politiebureau gevestigd is. Dit deel van het gemeentehuis wordt door de politie  
gehuurd van de Gemeente. Nadat we een verse kop koffie hebben gepakt, toont 
Tom de verhoorkamer waar de politie van verdachten vingerafdrukken afneemt, een 
gelaatsfoto maakt en waar de ondervraging plaatsvindt. We werpen een korte blik 
om de hoek van het bureau, waar enkele van zijn collega’s aan het werk zijn, om 
daarna in de algemene werk-/vergaderruimte met het interview van start te gaan. 

Tom maakt deel uit van het Basisteam Zuidoost Drenthe, dat de gemeenten  
Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen omvat. Wellicht is het aardig om hier even de 
structuur van de politie te schetsen: de Nationale Politie is het overkoepelend  
orgaan, daaronder valt de Eenheid Noord Nederland, hier valt het Basisteam  
Zuidoost Drenthe weer onder. Hij en zijn collega’s werken vanaf het bureau in Exloo. 
Met z’n allen handhaven zij de openbare orde en veiligheid en staan daarmee ten 
dienste van de inwoners van de gemeente Borger-Odoorn.  
 
Het team bestaat uit 16 agenten, 4 wijkagenten en een teamleider. Tom is hier sinds 
1-1-2012 wijkagent van de plaatsen Exloo, Odoorn, Klijndijk, Valthe en  
Odoornerveen met in totaal bijna 6.000 inwoners. 

Op de vraag waaruit zijn werk in grote lijnen bestaat, geeft hij aan dat hij 80% van de 
tijd aan zijn wijk mag besteden en de rest is bestemd voor reguliere werkzaamheden 
zoals de afhandeling van 112-meldingen.  



17 

 

Het merendeel van het wijkwerk is sociaal-maatschappelijk van aard. Signaleren en 
adviseren zijn daarin belangrijke aspecten. In dit verband noemt Tom het in contact 
staan van wijkagenten met de sociale teams in Borger-Odoorn, o.a. verslavingszorg, 
jeugdzorg maar ook woningcorporaties, zoals Woonservice.  

Zo heeft Tom een goed beeld van zijn  
wijkbewoners en kent daarin zijn ’pappenheimers’. Sociaal-maatschappelijk kan  
concreet de zorg zijn voor een veilige woon-/werkomgeving en vaak reikt dat tot 
‘achter de voordeur’: is men veilig thuis? Denk daarbij aan huiselijk geweld, inbraak, 
zorgen om een verslavingsproblematiek, maar ook ex-gedetineerden die hier (weer) 
komen wonen. “Deze ex-gedetineerden kunnen bij mij op een bezoek rekenen. 
Naast het leggen van het contact, gaat hier een signaalwerking van uit.” 

Bij het onderwerp inbraak vertelt Tom dat ons dorp helaas gewild was, vanwege de 
gunstige ligging ten opzichte van de N34 als vluchtweg, refererend aan de  
inbraakgolf die een tijdje de regio in haar greep hield. Momenteel is het rustig en  
burgers lijken zich beter bewust te zijn van de risico’s en nemen daarin  
preventiemaatregelen. Het onlangs opgerichte WhatsApp Buurtpreventie Odoorn 
(WABO) is daarin een uitstekend initiatief, zegt Tom. Mocht men verdachte  
omstandigheden waarnemen, dan is het verzoek om 112 te bellen en dan zoveel 
mogelijk specifieke kenmerken van de personen en/of voertuigen te melden. Onder 
het motto “112, daar vang je ook boeven mee” moet men het ijzer smeden als het 
heet is. “Wijkbewoners zijn onze ogen en oren, dat maakt dat wij ons werk beter  
kunnen doen. Het is vaak puzzelstukjes bij elkaar leggen en daar kan de burger bij  
helpen.” Heeft men iets te melden wat minder spoedeisend is, dan kan 0900-8844 
worden gebeld. 

Hoewel elk misdrijf er één te veel is kent Odoorn gelukkig geen hoog misdaadcijfer. 
“We doen het hier mooi” zegt Tom; dat is toch zeker de moeite van het vermelden 
waard. Hij woont overigens zelf niet in zijn wijk en dat is een bewuste keuze: “ik 
hecht veel waarde aan mijn objectiviteit en wil in mijn handelen het  
gemeenschappelijke belang dienen en elke schijn van persoonlijk belang daarin 
voorkomen”. 

Wat ook ter sprake komt, naar aanleiding van het recent gehouden  
Dorpsbelevingsonderzoek, is dat de Gemeente een hele belangrijke rol speelt inzake 
veiligheid. Gevoelens van onveiligheid ten aanzien van bijvoorbeeld donkere paden 
en losse stoeptegels mogen bij de Gemeente worden gemeld. Dan vraag ik me ook 
af hoe het zit met de verkeerssnelheid en de 30km-zones; dit onderwerp kan in z’n 
algemeenheid ook bij de Gemeente worden aangekaart. Specifiek: er wordt zoveel 
mogelijk gehandhaafd. “Dat mensen ons niet zien, wil niet zeggen dat we er niet 
zijn”, aldus Tom. 

Lees verder op de volgende bladzijde 
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INTERVIEW MET TOM RITSEMA, WIJKAGENT BORGER-ODOORN (VERVOLG) 

De telefoon gaat en dit blijkt even tussendoor te moeten; na het gesprek zegt Tom 
dat verdachten die hier woonachtig zijn maar in een andere regio iets hebben  
uitgespookt, hier worden afgehoord. Vrij vertaald: als je elders in de fout gaat, mag je 
het ‘thuis’ komen uitleggen. 
 
Het wagenpark bestaat uit 3 opvallende dienstauto’s en 2 onopvallende dienstauto’s 
voor met name verkeerszaken. Naast de standaarduitrusting zoals de handboeien, 
wapenstok, pepperspray en pistool, beschikt Tom ook over een ‘mobiel van de baas’ 
waarmee in het kader van Mobiel Effectief Op Straat (MEOS) allerlei handelingen 
kunnen worden verricht, zoals bekeuringen uitschrijven en het registreren en  
raadplegen van allerlei zaken. 

De afronding van het interview is daar en Ritsema doet over zijn uniform – verplicht 
zodra men van het bureau naar buiten gaat – het kogelwerende vest aan.  
Ter illustratie bij dit interview verleende hij zijn medewerking voor het maken van een 
foto. 

Tom heeft een open en vriendelijke uitstraling. Gaande het gesprek werd op prettige 
wijze duidelijk dat hij een no-nonsense mens is; vriendelijk als het kan, krachtig en 
besluitvaardig als het moet en daarmee vertolkt hij het credo van de politie 
<<waakzaam en dienstbaar>>. 

Conny van der Bent 
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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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 RARA WAT IS DIT! 

In het februari nummer vroegen we uw aandacht 
voor iets wat op een tang lijkt. Ook nu was er weer 
een goede inzending. Deze keer van de familie Plat 
die ons mailde: “Dit is een tang voor het stellen van 
de tanden van een houtzaag”. Het is inderdaad een 
tang waarmee men eerder de zaag opnieuw kon 
afstellen. Tegenwoordig zijn de zagen van  
legeringen gemaakt en meestal vervangen we ze 
zag als hij scheven of botte tanden heeft.  

Tegenwoordig wordt immers veel gereedschap vervangen in plaats van gerepareerd. 
Een jaar of 50 geleden kon men met deze tang de zaagtanden slijpen en bijstellen. 
Zodat deze weer goed genoeg was om verder mee te werken. Het is dus een 
“zaagtang” 
 

Het nieuwe voorwerp van deze maand komt echter uit een heel andere hoek.  
Een gebruiksvoorwerp voor het fijne werk. Het bestaat uit een koperen huls met 
daarin iets wat op naalden lijkt. Als u de uitdaging aan durft hoop ik dat u ons gaat 
vertellen wat het voorwerp van de maand maart is. 
 
Bert van der Lit 
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DE NIEUWE SPITW(A)ARK IS UIT!   

 

De nieuwe Spitwa(a)rk  is uit! 

Spitwa(a)rk begint met een artikel van Lex van  
Lonckhuijsen over dokter Hendrikus L.A. Wijnne, die 
in het dorp Odoorn werkte. Geert van Rossum Hzn., 
schrijft over de notarissen die in Exloo werkzaam 
waren.In de rubriek Uit de krant maken we kennis 
met boswachter Markus Meelker. Jan Wierenga’s 
Rondblik gaat over Poolshoogte, de historische 
brandheuvel (Bloedbarg). De klim is voor de auteur 
luctor et emergo. Henk Luning laat zien dat het  
vorderen van de kerkklokken tijdens de Tweede  
Wereldoorlog ook ons kerspel niet voorbijging.Jacob 
Westendorp heeft een bijzonder verhaal over Drie  
Koningen. Hij schrijft dat er een vierde koning is  
geweest… In Herkent u het nog deze keer een foto 
van de gemeenteraad van 1978. In Oderen verandert kijken we in 2

e
 Exloërmond: 

het winkelpand aan het Zuiderdiep 207, waar de families Alssema en Barelds hun 
bedrijf uitoefenden. De Middenplaat laat een aantal jongens (rond 1925) uit Exloo 
rond een hunebed zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokter Wijnne 
Wijnne vestigde zich in 1871 in Odoorn en werkte met tussenpozen tot 1901 in 
Odoorn. Geert van Rossum Hzn. publiceerde in december 2002 in Spitwa(a)rk een 
artikel over dokter Hendrikus L.A. Wijnne. Van Rossum verzamelde die informatie in 
een tijdperk, waarin de zoekmogelijkheden op internet zeer beperkt waren.  
Die zijn in de loop der jaren sterk verbeterd, zodat er dankzij Lex van Lonckhuijsen 
meer bijzondere feiten boven water zijn gekomen over dokter Wijnne. Over zijn  
zakelijk instinct, maar ook over zijn komen en gaan, zijn vrijzinnigheid enz. 
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 Notarissen in Exloo 

Tussen Coevorden en Zuidlaren en in veel andere plaatsen in Drenthe waren al 
vroeg notariaten gevestigd, maar de gemeente Odoorn moest tot het jaar 1922 
wachten op een eigen notaris. Inwoners van het 
zandgedeelte van de gemeente Odoorn waren 
daarom georiënteerd op de notarissen te Borger en 
Emmen. Waarschijnlijk maakten inwoners van de 
veenkoloniën gebruik van de diensten van een  
notaris in Musselkanaal en/of Stadskanaal. Geert 
van Rossum Hzn. schrijft over de notarissen Koops, 
Wichers en De Graag.  

 

Odoorner kerkklokken en Duitse smeltkroezen 

Op 11 april is het 73 jaar geleden dat de gemeente 
Odoorn werd bevrijd. Het vorderen van de  
kerkklokken tijdens de Tweede Wereldoorlog is in 
het hele oorlogsgebeuren slechts een kleine  
rimpeling. Maar toch deed de emotionele  
gehechtheid aan de eigen vertrouwde wachters, die  
vreugde en verdriet van alledag aankondigde, de 
gebeurtenis bij de bevolking hard aankomen. 

In dit artikels van lezen we wat er met de kerkklokken in Odoorn, Valthermond en 2
e
 

Exloërmond  gebeurde.  
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Vier koningen 
 
Op 6 januari is het feest van Driekoningen. In het Bijbelse verhaal bezochten drie 
koningen de geboorteplaats van Jezus. Echter: er was eveneens een vierde koning 
bij. De vierde koning, de veenkoning Turvan, was de heerser van het grote  
Boertanger veenmoeras. Zijn rijk strekte zich uit van de Eems tot de Hondsrug en 
liep vanaf de Waddenzee tot Coevorden.  

 
Toen deze koning eens op een vrije 
zomerse middag in de Mussel-A zat 
te vissen, verscheen hem een  
engel. En hoewel de koning een 
machtig en onverschrokken man 
was, sloeg de schrik hem toch om 
het hart. Wat daar in de stal in  
Bethlehem gebeurde, hoe belangrijk 
en indrukwekkend ook, is helaas in 
geen enkel boek beschreven. 
 
 
 

 
Het tijdschrift wordt, indien gewenst, op verzoek toegezonden. 
Het blad is verkrijgbaar bij Warenhuis Geerts in Exloo, bibliotheek en het  
Vervenershuus in Valthermond, de bibliotheek Odoorn en boekhandel Boelens 
(Emmermeer)  
Roelof Hoving  
Tel: 0591-549268 (privé) 
06-29560994  
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IJSPRET OP HET SCHOONMEER IN DE KROKUS VAKANTIE, MAART 2018 
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PAASVUUR EERSTE PAASDAG 1 april 2018 

 

Dit jaar wordt het paasvuur op EERSTE PAASDAG 1 april gehouden. Locatie: 
Middenweg Klijndijk/Odoorn. (zelfde plek als vorig jaar) Aanvang: 19.30 uur. 

Probeer samen met buren en familie of vrienden zoveel mogelijk materiaal zelf te 
brengen naar de Middenweg. Kunt u het materiaal (in bescheiden hoeveelheden) 
beslist niet zelf brengen dan is er een mogelijkheid om een beroep te doen op 
vrijwilligers van Dorpsbelangen om het materiaal op te halen op zaterdag 31 
maart a.s.. Voor deze service kunt u contact opnemen met Heleen Fluks.  
Tel.: 06-205 024 94. Bellen tussen 18.00 en 19.00 uur. Mailen mag ook:  
dorpsbelangenodoorn@gmail.com. 

€ 2.= aanhanger brengen (niet leden) en € 5.= voor boerenwagen (niet leden) 

Leden kunnen hun takken gratis afleveren bij de paasvuurbult. 
Takken kunnen alleen worden ingeleverd op zaterdag 31 maart a.s.  
vanaf 9.00 tot 15.00 uur. 

Alleen schone materialen van organische aard, b.v. snoeihout, takken en  
stammen niet dikker dan 10 cm., coniferen zijn welkom. Andere materialen zoals  
stobben, geverfd hout, asbest, autobanden e.d. mogen beslist niet worden  
aangevoerd. 

Dorpsbelangen en medewerkers mogen het aangevoerde materiaal controleren 
en hoort er iets niet thuis op de Paasbult dan hebben wij het recht dit materiaal te 
weigeren en u met het aangevoerde terug te sturen. Politie en brandweer hebben 
hier indien noodzakelijk controle op. 

De kosten zijn: 
 
- € 5.= voor ophalen (leden) € 10.= ophalen voor (niet leden) gewone  
   aanhanger 
 
- € 10.= voor ophalen (leden) € 20.= ophalen (niet leden) meer dan een  
   aanhanger vol. 

De takken moeten gebundeld aan de weg liggen en de aanvrager moet zelf  
helpen met opladen. 
 
DORPSBELANGEN ODOORN 



29 

 

PAASVUUR TRADITIE  

Vroeger kreeg ieder kind een gehaakt netje met daarin een mandarijn en wat  
lekkers. 

Elke oma, moeder en tante was dan bezig met netjes haken. Nu willen wij deze  
traditie weer beginnen en in ere houden. Want er is voor ieder wat wils op het  
paasvuur behalve voor de kleintjes onder ons. Dit jaar gaan we deze traditie weer 
nieuwe leven in blazen. Er zullen mooie gevulde netjes klaar liggen voor de  
kinderen. Zo hopen wij dat het een paasvuur wordt om niet te vergeten. 

Tot dan! 
 
DORPSBELANGEN ODOORN 
___________________________________________________________________ 
 

ZATERDAG 24 MAART IS ER WEER DE LANDELIJKE OPSCHOONDAG  

Net als vorig jaar slaan Dorpsbelangen Odoorn en de Ondernemersvereniging 
Odoorn weer de handen ineen om samen de Landelijke/Oringer Opschoondag te 
houden. Ook dit jaar wordt zwerfafval verwijderd van fietspaden en invalswegen 
naar Odoorn. Dit gebeurt op hetzelfde moment ook in Klijndijk en Exloo. Meedoen is 
hartstikke makkelijk. En als we het samen doen, is het ook nog eens heel gezellig. 

Kijk voor de mogelijkheden (en voor de inspiratie) eens op 
www.nederlandschoon.nl. Zwerfafval opruimen, de tuin van een buurtgenoot, die dit 
niet zelf goed kan, netjes maken, straatnaamborden, veldnaamborden, wegwijzers 
schoonmaken etc.: er is werk genoeg te bedenken. 

Wie een goed idee heeft of mee wil doen, kan zich melden via  
dorpsbelangenodoorn@gmail.com of meld je aan bij ons evenement op facebook. 
Wij zullen er voor zorgen dat u ‘s morgens vanaf 9.00 uur (tot uiterlijk 12:00) de  
benodigde schoonmaakspullen af kunt halen op het Dorpsplein, waar de koffie met 
wat lekkers erbij klaar staat. Het verzamelde afval kan eveneens hier worden  
ingeleverd. 
___________________________________________________________________ 
 

DORPSENQUETE 

Eind januari is de uitslag van de onlangs gehouden dorpsenquête gepresenteerd. 
Het is mogelijk de uitkomsten te downloaden van, c.q. te lezen op de website van 
Dorpsbelangen Odoorn: www.dorpsbelangenodoorn.nl 
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ONDERTUSSEN BIJ ODO 

Zaterdag 10 maart zijn de 
leden van Odo weer huis 
aan huis langs geweest 
voor de verkoop van zakken 
potgrond. Dankzij de enthousiaste leden,  
het mooie weer en de fijne medewerking van 
Tuincentrum Koudenburg kunnen we  
terugkijken op een zeer geslaagde dag! 

 

 

 
 

De activiteiten van komende maanden zijn: 

 Zondag 15 april - 11.00 uur  

 
Koffieconcert in café de Boshof De harmonie 
en jeugd van Promodo geven een concert 
met een zeer gevarieerd programma.  
Voor jong en oud een mooi muziekmoment,  
dus kom ook! Entree gratis 

 Zondag 27 mei - 11.00 uur  

 
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. 
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PLUSBUS 

Hierbij het programma van de  

PlusBus Borger-Odoorn voor  

April 2018. Ook nu zult u  

Jan-Roelof of Wietske weer aan de  

telefoon krijgen als u vragen heeft of als u 

zich wilt aanmelden voor een  

uitstapje. tel. 06-31938756.  

 

Vrijdag 6 april  Avond met muziek en buffet in   

 Rhede 

 

 16.30 uur. Kosten bus € 11,00   

  schnitzelbuffet € 9,90 

Zaterdag 7 april  “Kom in de kas”regio zuid Drenthe 

 

 

 10.30 uur. Kosten bus € 11,00 

Woensdag 11 april  Modehuis Wubs Onstwedde 

 

 

 17,00 uur. Kosten bus € 8,00 

Donderdag 12 april  Winkelen in Meppel 

 

 

 10.00 uur.  Kosten bus € 11,00 

Woensdag 18 april  Rondrit Groningerland en vis eten 

  in Termunten 

 

 10.00 uur. Kosten bus,   

  lunch € 6,00 

Donderdag 19 april  Bezoek Tingieterij Flevotin in  

 Zeewolde 

 

 10.00 uur. Kosten bus en  

  arrangement Flevotin € 25,00  

Zaterdag 21 april  Bezichtiging Landgoed  

 Verhildersum Leens 

 

 10.30 uur. Kosten bus en  

  entree € 18,00 

Woensdag 25 april  Tulpenroute Noordoostpolder   09.30 uur. Kosten voor de bus   

   € 16,00 
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KNUTSELIDEE: KUIKEN OP EI 

Benodigdheden 
gekleurd en wit papier     
schaar       
geel crêpepapier 
verf 
 
Trek het plaatje hieronder over. Het kuiken 
inkleuren of verven.  
Daarna met stukjes papier en/of propjes 
crêpepapier beplakken.  
Dit laten drogen en dan uitknippen en het 
kuiken op een groot ei plakken.  
Het ei kun je eventueel ook nog inkleuren of 
beplakken!!!! 
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LEZEN EN VOORLEZEN (120) 

n.a.v. Joke van Leeuwen, mooi boek, Amsterdam 2016 

 

Over letters, woorden, zinnen en klanken, 

 

Als er een schrijfster is die leeft en werkt in en vanuit 

taal, dan is dat Joke van Leeuwen. Ze woont sinds 

2006 in Antwerpen, eerder woonde ze in Den Haag 

en Brussel. Ze is dus een Nederbelg. Ze heeft een 

eigensoortig taalgebruik en is ook bekend van haar 

fraaie tekeningen. Zo’n elf en een half jaar geleden 

verscheen er een prachtig boekje, waarin haar spel 

met woorden en tekeningen goed uit de verf komt. 

Het heet niet alleen mooi boek het is ook een  

mooi boek. 

 

- Als je het opent tref je er aan: 

- 4 x een bijzonder alfabet 

- 6 bladzijden met gekke gesprekken tussen vorkie en lepeltjie 

- 7 verhalen, “De mus die niet meer wilde vliegen” 

- Losse teksten en tekeningen 

 

Op 86 bladzijden staat zoveel informatie en vooral zoveel vrolijks. Dat je er bijna  

vanzelf door verandert en de sterke behoefte krijgt ook zelf met woorden te gaan 

spelen of  hardop de bladzijden wilt gaan voorlezen thuis of op school. 

Verder kun je met woorden gaan schuiven of zelf woorden gaan verzinnen zodat je 

een soort dichter wordt. In de lijn van het gedicht op blz. 52 staat. 

 

De maan hoort bij de aarde / de aarde bij bestaan 

Bestaan is dat we leven / en door de dagen gaan 

En dat we kleren dragen / behalve in bad 

En dat we moeten eten / dan worden we niet plat 

En dat we soms verbaasd zijn / of blij of boos of bang 

En dat ons hart blijft kloppen / ons hele leven lang 

En dat dit weer een dag is / waarop we echt bestaan 

Bestaan op deze aarde / en onder deze maan 

 

Veel plezier met dit geweldige boekje, vergeet het niet! 

 

Berend Boekman 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS MAART 2018 

Tablet Café 

Maandag 26 maart is er van 14.00 een 15.30 uur een Tablet Café. 

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

Goede Vrijdag 30 maart is de Bibliotheek Gesloten 

Informatiebijeenkomst Natuur begraven en uitvaart in het algemeen 

Op donderdag 5 april van 15.00 tot 16.30 geeft een medewerker van  
Natuurbegraafplaats Hillig Meer en uitvaartverzorger Jenny Louissen een presentatie 
in de Bibliotheek.  
Toegang gratis. 

Maandag 9 april 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. 

18 april Lezing over Kamp Esterwegen (Emsland) 

Lezing over Kamp Esterwegen, een Concentratiekamp in het Eemsland op  
woensdag 18 april door Hans Snell. Aanvang 20.00 uur 
Entree € 2,00 voor leden (€ 2.50 voor niet leden) 

www.bibliotheekodoorn.nl 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Haantje op een stokje  
 

Met dank aan Roelof Hoving 
 
 
 
 
 
 


