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31e jaargang no. 1 

september 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  
 
Vrijdag 28 september 15.00 uur OVG-Zwinglibond. Boekpresentatie in  
                                                                       de Kerk van Erik-Jan Tillema                            
Zondag 7 oktober  15.00 uur     Preek van de Leek, Arnoud van der        
       Veen, Odoorn     
Zondag 14 oktober  10.00 uur Menzo Rappolt  
Zondag 21 oktober    GEEN KERKDIENST 
      
DORPSAGENDA 
 
Donderdag 27 september 19.30 uur Lezing over Huidkanker, in de  
                                                                       bibliotheek 
Zaterdag  29 september 20.00 uur Autumn Swing, in de kerk van Odoorn 
Zaterdag 13 oktober           20.00 uur Rik Vinke, in de kerk van Odoorn 
3 t/m 13 oktober                                             Kinderboekenweek 
Woensdag 10 oktober  19.45 uur Vrouwen van Nu in de Boshof met duo     
       Nul en Nix 
Dinsdag 16 oktober  19.30 uur Filmavond (Leisure Seeker) in de  
                                                                       bibliotheek 

___________________________________________________________________ 
 

OPHAALDAG OUD PAPIER 2018 

13 oktober, 17 november en 22 december 
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VAN DE REDACTIE 
 
Als je vroeger in onze onvolprezen Muzeval in Emmen zat, werd er altijd in de pauze 
door een mevrouw met een buitengewoon zwoele stem omgeroepen:  
“We gaan weer beginnen”!!!. Dat is volgens mij in Odoorn ook aan de hand. 
Zo ongeveer alles is weer begonnen, behalve het gras voor en achter mijn huis. 
Het Oringer Weekend hebben we al weer achter de rug, u leest en ziet daar  
verderop in dit nummer meer over. 
 
Maar ook alle clubs, verenigingen, stichtingen en wie er nog meer in welke vorm dan 
ook samen iets ondernemen, zijn weer uit de zomerslaap ontwaakt en zijn weer  
volop bezig. Zelfs de politiek is na een zeer lang reces weer begonnen, het lijkt dan 
ook meteen alsof heel Nederland in brand staat. 
Van de zomer was het alleen maar bijzonder heet, maar behalve een paar  
natuurbrandjes, stond er blijkbaar verder niets in brand. 
 
We gaan er weer een mooi seizoen van maken en elkaar waarschijnlijk op veel  
plekken ontmoeten. We hopen u ook dit seizoen weer veel boeiende artikelen,  
soms verluchtigd met fraaie foto’s, voor te schotelen en u daarmee weer een poosje 
van de straat te houden. Laten we er weer een mooi seizoen van maken. 
Theo Zondag 
 
___________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
 
Het volgende nummer verschijnt op 25 oktober 
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu   
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Gentiaan 12. 
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 16 september 
 
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 
 
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 
 
TOTAAL VERKNOOID 
 
Het is een zonnige vrije middag. Ik zit met junior 1 en 2 achter het huis. 
Het weer is goed en ook de sfeer is alleszins goed. Totdat junior 2 zich hardop afvraagt 
waar wederhelft is. “Die is voor het huis”, antwoord ik naar waarheid, “hij maakt de  
ramen en de kozijnen schoon.” “Waarom?!” roepen junior 1 en 2 synchroon en op luide 
toon uit. “Hoezo, waarom?” antwoord ik pinnig, “omdat ze vies zijn natuurlijk. 
“Ja, maar waarom maakt híj ze schoon en doe jij dat niet?” durven de heren hardop te 
vragen. Waarop ik losbarst met een betoog over gelijkheid, rolverdeling en  
emancipatie. 
 
Maar, eerlijk is eerlijk, de rollen zijn bij ons nogal traditioneel verdeeld. Ik kook en maak 
schoon en wederhelft maait het gras en ontstopt de wc. Wij zijn tevreden over de  
verdeling, maar dat ga ik natuurlijk niet toegeven. Junior 1 en 2 dienen moderne,  
geëmancipeerde volwassenen te worden die hun hand niet omdraaien voor allerlei 
huishoudelijke klussen. 
 
Later die week zitten we aan tafel. Wederhelft leest in de krant een interview met  
iemand die de LHNO heeft afgerond. “Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs,  
dat had jij ook moeten doen, had je heel wat van kunnen opsteken” durft hij te bewe-
ren. “Ja” beaamt junior 1, altijd bereid een goede discussie op te starten, “dan had je 
zelf die ramen kunnen wassen.” “Zoals het 
hoort” gooit junior 2 ook nog maar een kooltje 
op het vuur. 
 
Ik buig mijn hoofd en zucht gelaten over zoveel 
dommigheid. 
 
Zo jong en nou al totaal verknooid. 

 
Bianca 
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IMPRESSIE ORINGERWEEKEND 7 t/m 9 SEPTEMBER 2018 
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PODIUM ODOORN: ZATERDAG 13 OKTOBER  
 
Rik Vinke, met een fascinatie voor countrymuziek uit de    
‘old days’. 

In een pittoresk dorpje in het zuidoosten van Drenthe 
kwam Rik, net voor de eeuwwisseling, ter wereld.  
In zijn jonge tienerjaren ontwikkelde Rik een  
hardnekkige fascinatie voor country muziek uit de ‘old days’ die zich nestelde in zijn 
botten en tot uiting kwam toen hij voor het eerst een gitaar oppakte.  
 
Tijdens de ontwikkeling van tiener naar jong  
volwassene kwam er een bijzonder volwassen,  
donker- en warm gekleurde zangstem naar voren  
waarmee hij de mensen in zijn omgeving aangenaam 
verraste. Wij zijn dan ook erg blij dat dit jonge talent 
naar Odoorn komt. 13 oktober speelt Rik naast zijn  
eigen muziek ook klassiekers uit de country wereld.  
Dit presenteert hij in een akoestische luistersessie. 
Meer informatie over Rik op www.rikvinke.nl. 

Rik Vinke treedt op op Zaterdag 13 oktober 2018  
in de kerk van Odoorn. 
Valtherweg 1, 7873 AA Odoorn. 
Aanvang: 20.00 uur. De kerk is open om 19.30 uur. 
Kaarten: € 10,00 te koop voor aanvang of in de  
voorverkoop.  

Kaarten in de voorverkoop kunnen besteld worden via de website www.sokc.nl, 
via de mail h.klein@sokc.nl of worden afgehaald bij drogist SIMA, Exloerweg 9a. 

7873 BW Odoorn. 

 En nog even ter herinnering:  
 
 Komend weekend,  
 zaterdag 29 september, is er een  
 optreden van Autumn Swing in  
 de kerk. Meer info op www.sokc.nl. 
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HEJ ‘T AL HEURD ?  
 
Dat de witte sik van oeze tentenbouwer een 
beetie in de toeze is? 
Het dier giet vaok een keer buurten bij zien 
naobers, de peerde, waor e dan graost asof  
e zölf een peerd is. 
Het is verbeuden terrein veur de sik, maor 
daor hef e mooi (s)chijt an. 

 
 
 
___________________________________________________________________ 
 

RARA WAT IS DIT?            

Het voorwerp wat voor de zomer in de krant stond is nog onbesproken.  
Ook dit seizoen gaan we door met het bekijken van vreemde voorwerpen.  
Mocht u zelf is te hebben wat goed in deze rubriek past kunt u deze inzenden we dag 

zullen we ons best doen deze zo snel mogelijk te  
behandelen. 

Dit voorwerp een belangrijk hulpmiddel bij het verzorgen 
van insecten. Het is een rookmachine die de imkers  
gebruiken om de bijen op hun gemak te stellen als ze de 
raat moeten inspecteren of bij het oogsten van de honing. 
Door een bijenvolk goed te onderhouden kunnen de  
bloemen bestoven worden, en daar hebben we allemaal 
baat bij. 

 

Het nieuwe voorwerp is een soort waaier van lange  
metalen stroken. Op de stroken staan getallen van  
oplopend van 5 t/m 100. De stroken zijn ook niet even 
dik. Het is een hulpmiddel dat gebruikt kan worden in 
een garage. Het vijf cent stuk geeft een idee van de 
grootte van het voorwerp aan. 

Als u weet wat dit voor voorwerp is horen we dat graag. 

Bert van der Lit 
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ANTWOORDEN KEN UW DORP SPECIAL  
 
1. Onze kerk is genoemd naar een heilige.  
Welke is dat? - Margaretha 
2. De voormalige firma Braam (het garagebedrijf 
achter de benzinepomp) was ooit dealer van een 
fameus Duits automerk. Welk merk was  
dat? - NSU 
3. Midden in het land achter de leegstaande  
woning aan de Dilweg stond tot voor kort een 
hokje. Wie was daar vroeger de  
eigenaar van? - Dokter Bornhaupt 
4. Waar staan de letters ODO voor? - Oefenen Doet Overwinnen 
5. Hoeveel speeltuinen heeft ons dorp? - 2 speeltuinen 
6. Bij het pand met de huidige naam Boshof 5 stond vroeger een standbeeld.  
Wie was dat? - Ds. van Lunzen 
7. Tot in de 18e eeuw hadden de burgemeester, de dominee en de schoolmeester 
één ding gemeen (behalve dat het altijd mannen waren). Wat was dat? - Ze waren 
allemaal ook boer 
8. In welke oplage wordt onze dorpskrant gedrukt? - 950 stuks 
9. Wat was het telefoonnummer van de vroegere korenmaalderij? - 3 
10. Wat is er zo bijzonder aan de naam Molenweg? - Er heeft nooit een molen  
gestaan. 
 
 

 
 

 
 
 
  



11 

 

 11. Hoe lang bestaat Oes Dörp? - 30 jaar 
12. Wat was de oorspronkelijke functie van Eppiesbargie? - Grafheuvel 
13. Het SIVO-beeld aan de Nijkampenweg is ooit aangeboden door een  
partnergemeente van (Borger-)Odoorn. Tot welk land behoort deze gemeente? - 
Tsjechië 
14. Onze OBS heet De Weiert. Wat betekent deze naam? - Drinkplaats of vijver 
15. Waar stonden de letters SIVO voor? - Stichting Internationale Volksculturen 
Odoorn 
16. Hoe vaak heeft de DW4D plaatsgevonden? - 30 keer 
17. Op de Tellinghof staat een windwijzer met dieren. Welke dieren zijn dat? -  
Snoeken 
18. Waar kun je in Odoorn een hunebed vinden? - Borgerderweg (D32) en  
Oosterveld (D34) 
19. Hoeveel is de optelsom van de huisnummers uit de adressen van alle  
redactieleden? - 126     
    
WINNAARS: 
1. G. Stevens -  Kamperen in een Boomhut, Flintenholt 
2. Ria Hooiveld - Dinnerbon te besteden bij alle horeca in Odoorn €50,00 
3. Willie Gortemaker - COOP bon €50,00 
 

Voor de mooiste outfit - Anneke Langeland -  fashioncheque €25,00 
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DUO ONLYUS 

Achter de naam OnlyUs gaan 
twee bekende Odoorners “schuil’, 
te weten Margreet Beek en Arjen 
de Ridder. We kennen ze  
waarschijnlijk allemaal als leden 
van de fameuze  musicalgroep 
Odoorn, vooral bekend van de 
twee megavoorstellingen 
De Opgejaagden en Het andere 
Achterhuis. Ik zeg wel Oringers, 
maar Arjen is eigenlijk een Klijndijker van de Zijtak, maar vooruit. Ik sprak laatst op 
een van de laatste mooi nazomeravonden met hen over hun nieuwe avontuur.  
Uiteraard hebben we daarbij het ook even gehad over hun verleden als  
zanger/danser/acteur in de eerdergenoemde voorstellingen en meer in het algemeen 
over hun rollen bij de Musicalgroep Odoorn. Dat begon overigens nog eerder,  
we schrijven ongeveer 12 jaar gelden, bij de jeugdgroep van onze toneelvereniging  
Heidebloem, die ook al een aantal musicals opvoerde met jeugdige Odoorners als 
bezetting, later aangevuld met wat oudere dames en heren als Margreet en Arjen.  
Ik herinner mij bijvoorbeeld een musical over een piratenboot en één, genaamd 
Frankenstein, waarbij Arjen uit een, door mij gemaakte, enorme klok stapte.  
Arjen had daarvoor trouwens ook nog bij de toneelvereniging in Klijndijk opgetreden. 

Nadat de musicalgroep op eigen benen ging staan werden, naast andere, de grote 
voorstellingen, beter gezegd projecten, in de fabriek opgetuigd. Dit voorjaar werd dat 
nog eens dunnetjes overgedaan met de voorstelling Helden, in kerk van Odoorn en 
direct daarna kwam eigenlijk het besef dat, zoals Arjen dat al eerder in de krant  
uitdrukte, ”de uiterste houdbaarheidsdatum was bereikt”. 

Hoewel dit wat negatief overkomt is het niet zo bedoeld, ze waren beiden toe aan 
iets nieuws en de hele grote voorstellingen/projecten trokken toch ook wel een hele 
grote wissel op hun bestaan. Verder wilden ze ook de jeugd een kans geven.  
Daar kwam bij dat ze in het verleden met de musicalgroep wel eens hadden  
opgetreden in De Paasbergen en had Arjen, toen zijn schoonmoeder in De Schoel  
in Sleen woonde, daar een keer meegezonden met de oudjes. Dat was eigenlijk heel 
goed bevallen en smaakte naar meer. In tegenstelling tot alle rompslomp rond een 
grote theaterproductie, waarbij ze allerlei rollen en functies hadden te vervullen,  
wilden ze nu gewoon “lekker zingen”. De nieuwe uitdaging is gevonden in het  
brengen van een twee uur durende show, speciaal voor de oudere garde.  
Het repertoire bestaat, zeker voorlopig, alleen uit Nederlandstalige liedjes uit de  
jaren 60 en 70. U moet dan denken aan krakers als Spiegelbeeld, Het ritme van de 
regen, Oh was ik maar bij moeder thuisgebleven, liedjes uit Ja zuster, nee zuster, 
enz. 
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Zoals te verwachten is Willem Beek de geluidsman en Anne Marie de Ridder is,  
ik zou zeggen uiteraard, de manager annex duvelstoejager. Omdat ze het als echte  
toneelspelers niet kunnen laten zullen ze zich natuurlijk weer fraai uitdossen in  
bijpassende kleding en zullen er toepasselijke attributen op het toneel verschijnen.  
Ook een dergelijk liedjesprogramma is voor geroutineerde zangers weer nieuw,  
er moet dus ook gerepeteerd worden. Dat gebeurt iedere maandag aan de Zijtak in  
Odoornerveen, zodat er van overlast tot op heden geen sprake is. Bij iets nieuws hoort 
natuurlijk ook een eerste optreden, dat zal op 19 oktober in de vorm van een try-out 
plaatsvinden in Huize-Odoorn. Andere optredens zullen zo mogelijk volgen.  
Verzorgingshuizen en zorginstellingen zullen hiervoor worden benaderd.  
Ook wordt al geoefend op kerstrepertoire. Er zijn tot dusver veel reacties geweest, er 
lijkt veel vraag naar dit soort vermaak te bestaan. 

Om het tot “lekker zingen” te beperken en om niet weer helemaal opgeslokt te worden 
treden ze, zeker voorlopig, alleen in de directe omgeving, tegen een geringe  
vergoeding, op. Het is wel de bedoeling om in de toekomst verder terug te gaan in de 
tijd. Dit lijkt nogal paradoxaal, maar het gaat erom dat het erop lijkt dat met name  
dementerenden heel positief reageren op nog veel oudere muziek, echt uit hun jeugd. 
Een probleem daarbij is tot dusver dat van die muziek heel weinig op band  
beschikbaar is. Een accordeonist zou daarbij misschien een oplossing kunnen bieden. 

Op mijn vraag of deze uitbreiding met een accordeonist het begin zou kunnen zijn naar 
een compleet orkest of, nog sterker, een musicalgroep, werd zeer nadrukkelijk  
ontkennend geantwoord. Het moet “lekker zingen” blijven. 

Voor meer informatie over OnlyUs kunt u hun facebookpagina raadplegen  
We gaan er vast nog meer van horen en ik wens ze daarbij veel succes. 

Theo Zondag 
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BAKKER JOOST EN MEESTER KORNEEL; EEN MOOI STEL    
13 Meester Korneeltjes in een puutje 

 
 
 
  

Bakker Joost en meester Korneel zijn vrienden. Al heel lang. Ze kennen elkaar al 
eigenlijk heel hun leven omdat hun moeders ook al vriendinnen waren en ze op  
dezelfde dag in hetzelfde ziekenhuis zijn geboren. 
Geregeld komt meester Korneel bij bakker Joost in de bakkerij. Om brood te kopen, 
of een taartje, of een brok chocola, of gewoon om even samen een bakje koffie te 
slurpen.  

Met bovenstaande zinnen begint het verhaal dat duidelijk maakt waarom er een 
boekje vol grappige verhalen naast de lekkerste suikerbolletjes bij Bakker Joost ligt. 

Meester Korneel schrijft zijn avonturen op en heeft deze gebundeld in een geel 
boekje. Bakker Joost bedacht dat dit boekje ideaal leesvoer is voor kinderen  
(en volwassenen) op vakantie. En omdat vakantievieren vaak reizen betekent en je 
niet kunt reizen met een lege buik, vond hij een lekker vakantiebroodje uit: een zoet 
bolletje met kaneel en chocolade. Dit suikerbroodje kreeg de naam  
“Meester Korneeltje” en zo vormen de verhalen en de broodjes een vakantiepakket 
“13 Meesters Korneeltje in een puutje”. In het pakketje vind je negen verhalen en 
vier suikerbolletjes.  

Op vrijdag de 13
e
 wisselden Jelte van der Kooi en Richard Martens de 13 Meester 

Korneeltjes aan elkaar uit. Jelte van der Kooi uit Odoorn is verhalenverteller en  
onderwijsadviseur. Richard Martens is creatief ondernemer en bakker in Odoorn,  
er is ook een bakkerswinkel & lunchlokaal in Emmen. Beiden zijn enthousiast over 
de samenwerking en hebben allerlei ideeën voor de toekomst. De vriendschap  
tussen Meester Korneel en Bakker Joost zal vast en zeker nog veel spannends, 
grappigs én lekkers opleveren!  
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PRINSES BEATRIX SPIERFONDS     

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor alle mensen met een spierziekte in 
Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. Er zijn 600 verschillende spierziekten. 
Sommige zijn dodelijk sommige zijn erfelijk, maar ze hebben allemaal een  
verlammend effect op de spieren. De spieren in een mensenlichaam sturen alles 
aan; lopen, zwaaien, lachen, ademen. Een ziekte die de spieren aantast, tast het 
hele lichaam en daarmee ook het hele leven van een persoon aan. Lees meer over 
het Prinses Beatrix Spierfonds op www.prinsesbeatrixspierfonds.nl. 

Het doel van het fonds is om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, het middel is 
wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert en stimuleert 
onderzoek naar genezing, en omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering 
van de kwaliteit van het leven van patiënten nu. Het fonds krijgt geen overheidssteun 
en is afhankelijk van donaties en de inzet van vele vrijwilligers. De collectie is een 
van de belangrijkste inkomstenbronnen. 

De opbrengst van de collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds in de week van 
9 t/m 15 september 2018 bedroeg in Odoorn € 824,12. 

Namens het Spierfonds dank ik alle collectanten en gevers! 
De collecte in 2019 zal plaatsvinden in de week van 8 t/m 14 september. 
Kunnen we dan weer op uw steun rekenen? Graag tot dan. 

Met vriendelijke groet, 
Jolanda Scholten, collecte-organisator Odoorn 

___________________________________________________________________ 

CONCERT IN DE GROTE KERK IN EMMEN 

Duo Concert ODO uit Odoorn en ERICA uit Zuidlaren op zaterdagavond 6 oktober in 
de Grote Kerk in Emmen. 

Beide orkesten verzorgen een helft van de avond. Het zal een afwisselend  
programma worden met verschillende muziekstijlen, zoals pop, filmmuziek,  
Latijns-Amerikaans, swing, bigband. Jan Wijenberg zal ERICA dirigeren,  
ODO wordt door Wout Eshuis geleid. 

Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur 

Kaarten 6,- pp. incl. 2 consumpties 
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POEZEN… en VERDRIET…! 

Mensen hebben altijd met dieren samengeleefd. Omdat dieren in veel opzichten 
‘nuttig’ zijn. Huisdieren leveren bijvoorbeeld bescherming, status, gezelligheid en 
warmte. In veel onderzoeken is gebleken dat ook de sociale functie die huisdieren 
vervullen nuttig is voor mensen. Het houden van huisdieren bevordert onder meer de 
ontwikkeling van kinderen, de gezondheid en sociale contacten tussen mensen  
onderling. 

De poes is een van de oudste huisdieren van de mens. 

En zo waren er ook poezen in de Anjelierstraat. Met nadruk staat er waren, want er 
zijn 3 poezen weg. Gewoon van de aardbodem verdwenen. En dit alles in een  
periode van nog geen 4 maanden. En alles wat in het begin staat klopt,  
voor 7 inwoners van ons dorp. Maar nu is er vooral verdriet bij ons. Van oud tot jong. 

Vooral de onwetendheid wat er met de poezen gebeurd is. Iedereen weet dat een 
poes een keer een paar dagen van huis kan zijn. Soms ook kan verongelukken. 
Maar 3 poezen in een korte tijd roept vraagtekens op. Want 1 poes is toeval maar is 
er bij 3 poezen nog steeds sprake van toeval? En ook nog 1 poes die kort voordat zij 
verdween met een diepe snee in de buik thuiskwam. 

Wij weten het niet. Wat wij wel gedaan hebben is aangifte bij het meldpunt van de 
politie. Want diep in ons hart willen wij wel weten met er met de poezen is gebeurd, 
wat hen is overkomen. Wellicht heeft de politie aanwijzingen maar eigenlijk hopen wij 
dat als een dorpsgenoot informatie heeft hij of zij zich meldt bij de politie via  
meldpunt 144. Dit kan ook anoniem. 

Daarnaast hopen wij sowieso dat in een ‘gezonde’ samenleving wij met elkaar in  
gesprek gaan als er bijvoorbeeld overlast wordt ervaren. Want samen leven, met of 
zonder dier, kan altijd overlast geven. Overlast waar een ander zich niet altijd bewust 
van hoeft te zijn. 

Erik en Nienke 
Gea Ina, Jarno, Lieke en  
Erik Rossél 
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PERSBERICHTEN ‘WEEK IN WEEK UIT’  

Afdeling REAL P. Postema 

Werkzaamheden water- en gasleidingen Borgerderweg Odoorn 
Deze week start de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) samen met Enexis 
met het verbeteren van de water- en gasleidingen langs de Borgerderweg in 
Odoorn. Het betreft het gedeelte tussen de Exloërweg en de aansluiting met de 
N34. 

Wat gaat er precies gebeuren? 
De werkzaamheden bestaan uit het leggen van nieuwe leidingen, het buiten ge-
bruik stellen van de oude leidingen en het overzetten en vervangen van de huis-
aansluitingen. De werkzaamheden duren ongeveer 3 maanden en worden uitge-
voerd door de firma Alsema. 

Bewoners van de Borgerderweg 
Tijdens de werkzaamheden wordt de water- en gaslevering een aantal momenten 
onderbroken. Aanwonenden ontvangen hierover tijdig bericht. Door de werkzaam-
heden is er tevens kans op lagere waterdruk. U merkt dit bij het opendraaien van 
de kraan. Ook kan er soms even troebel water uit de kraan komen. Dit wordt ver-
oorzaakt door ijzerdeeltjes die in het water bewegen door een veranderende 
stroomrichting. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid. Wel kan het vlekken in 
het wasgoed veroorzaken. Controleer daarom de kleur van het water voor u de 
wasmachine aanzet. 

Vragen 
Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen over de watervoorziening, 
neemt dan contact op met de heer A. Biesma van de WMD, tel: 06-55766852. 
Voor vragen over de gasaansluiting kunt u stellen aan de heer  
R.Velema, tel: 06-46618811. 
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VERSLAG BIJEENKOMST VROUWEN VAN NU OP 12 SEPTEMBER MET 

ROELOF KEEN 

 

Op 12 september jl. was de start van het hersft-/winterseizoen van de Vrouwen van 

Nu in de Boshof, deze ene keer op nummer 5, wat erg gezellig was.  

De zaal was goed gevuld! 

Roelof begint met te vragen wie er nog nooit van hem heeft gehoord; dat zijn niet 
heel veel dames; de meesten kennen hem wel. Hij is een vertegenwoordiger van 
Huus van de Toal en dus houdt hij zijn verhaal in het Drents; gelukkig is dit voor nie-
mand een probleem. 

 

Roelof groeide op in Meppen. Geboren 

met een fysieke beperking. “Mijn beentjes 

waren veel te klein en de onderkant van 

mijn rug was ook niet in orde.”Dat bleek 

voor de nu 54-jarige Keen bepaald geen 

beperking om uit zijn lijf en leven te halen 

wat erin zat. Sterker nog, hij maakte van 

zijn handicap zijn sterkste punt, Roelof 

ging rolstoelracen. Op het allerhoogste 

niveau behaalde hij internationaal grote 

successen in het ‘wheelen’. Hij groeide uit 

tot één van ’s wereld beste rolstoelatleten 

en heeft in alle werelddelen eremetaal  

gewonnen. Ontelbare keren werd hij  

Nederlands, Europees en  

Wereldkampioen.  

 

 

In 1987 is hij gestopt met zijn carrière als topsporter en heeft verder gebouwd aan 

zijn maatschappelijke loopbaan, wat hem ook prima is afgegaan. Hij heeft een prima 

baan, eerst als technisch tekenaar en later als leidinggevende in het bedrijf. 

Zijn sport heeft hem veel gebracht: niet in de laatste plaats zijn vrouw Anja!  
(die ook rolstoelafhankelijk is) 

Hij leest op een prachtig beeldende en humoristische wijze enkele verhalen uit zijn 
1

e
 boek. Hij weet de zaal te boeien! Inmiddels heeft hij ook een 2

e
 boek uitgegeven, 

beide boeken kan men vanavond aanschaffen. De opbrengst gaat 100% naar de 
stichting die ze hebben opgericht en waarover hij na de pauze alles zal vertellen. 
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Na de pauze, waarin het standje van Anja zeer druk is bezocht, vertelt Roelof over een 
nieuw doel in hun leven, hun stichting Fajikunda. Samen met een echtpaar uit Twente 
hebben ze een kaarsenbedrijfje opgezet, waar gehandicapte medewerkers een vaste 
baan en inkomen hebben en waarmee een flink aantal gezinnen wordt onderhouden. 
Inmiddels werken er 28 vaste medewerkers, allen gehandicapt.  
Naast het kaarsenfabriekje is er een winkel en een naaiatelier geopend. 

 

Hier in Nederland worden oude kaarsen verzameld, omgesmolten in een  
werkvoorzieningsschap in Coevorden tot blokjes paraffine en vervoerd naar Gambia. 
Daar worden er dan nieuwe kaarsen van gemaakt die heel goed worden verkocht,  
omdat er heel vaak geen stroom is om de hutten te verlichten. De werkers verdienen 
een loon dat iets boven het gemiddelde ligt, waardoor men aanzien krijgt en met  
respect behandeld wordt. In het naaiatelier worden ondermeer tassen gemaakt, en een 
groot succes is het maken van schooluniformen, bij honderden tegelijk! 

Geleidelijk breidt het bedrijf uit, het is een begrip in de regio geworden. Binnenkort 
gaan Roelof en Anja er weer naar toe om o.a. de mogelijkheid voor het installeren van 
zonnepanelen te onderzoeken. 

Zijn verhaal werd geïllustreerd met mooie foto- en filmbeelden, waardoor wij een nog 
beter beeld kregen van wat Roelof ons vertelde. Iedereen was onder de indruk! 

Bij de rondvraag werd door Joukje Smeding gevraagd waar men naar toe kon met 
eventuele oude kaarsen om bij te dragen aan het project. Besloten werd om deze te 
bezorgen bij Tettie Drijfholt, Valtherweg 17. 

Dus: een ieder die kaarsresten over heeft kan deze brengen bij Tettie, die zorgt dan 
dat Roelof deze krijgt.  

 

Tettie bedankt Roelof en Anja Keen voor de erg leuke avond. Gelet op de aandacht in 
de zaal heeft een ieder zich uitstekend vermaakt! De volgende keer zal zijn op  
woensdag 10 oktober, samen met Odoornerveen met het Duo Nul en Nix. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulist: Tettie Drijfholt 
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PUZZEL 
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PODIUM ODOORN: KUNST IN DE KERK 

De zomertentoonstelling in de kerk, met schilderijen van Ank Koopmans en Erna 
Smit-Snel, werd goed bezocht. 

Eind juli werd de tentoonstelling  
beëindigd en waren de muren van de 
kerk weer maagdelijk wit.  
Begin september is daar verandering 
in gekomen. Diverse (amateur)  
kunstenaars, waaronder cursisten van 
kunstenaar Bertha de Lange, uit 
Odoorn en omgeving hebben weer 
werk beschikbaar gesteld om de  
muren een aankleding te geven.  
Dit werk is te zien als u een kerkdienst 
bijwoont en/of aanwezig bent tijdens 
een cultureel evenement  
georganiseerd door Podium Odoorn. 
Weer beslist de moeite waard. 

In het tweede weekend van oktober is er ook volop kunst te bekijken tijdens de open 
atelierroute van het KunstKollektief Borger-Odoorn (KKBO). De route loopt door de 
hele gemeente. In Odoorn zelf is werk te bekijken van Anke Hoefs (van den Honert) 
in haar atelier aan de Dambeern 25. 

Voor meer informatie: zie de folder die u aantreft op  
diverse plaatsen in ons dorp en op de website www.kunstkollektiefborger-odoorn.nl. 
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DRENTHE CURSUS HUUS VAN DE TAOL WINT AAN POPOLARITEIT  

 
Het Huus van de Taol organiseert al jaren de  
zogeheten Drenthecursus, een cursus van acht  
lesavonden over de Drentse taal, cultuur en  
geschiedenis. De cursus kost slechts 55 euro en 
dat is inclusief cursusboek. Die cursussen winnen 
aan populariteit. Steeds meer mensen willen meer 
weten over de Drentse taal en cultuur. 
 

De lessen in ongedwongen, gezellig sfeer zijn interessant voor zowel echte Drenten 
als nieuwkomers in de provincie. Juist die mengeling maakt een cursus leuk en  
interessant. Per cursus kunnen 10-16 mensen meedoen. 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn vanzelfsprekend de Drentse taal in al haar 
facetten zoals woordenschat, uitspraak en grammatica. Wees niet bang, er hoeven 
echt geen saaie rijen woorden of vervoegingen geleerd te worden. Ook is er volop 
aandacht voor streektaal literatuur en muziek. 

De komende herfst staat er een Drenthecursus op de agenda in de plaatsen Valthe, 
Erica, Roderesch, Beilen, Westerbork en Ruinen. Voor mensen die de  
Drenthecursus al gevolgd hebben, is er de vervolgcursus Dieper deur Drenthe,  
die wordt gehouden in Beilen en Nijeveen. Mensen die geïnteresseerd zijn in de 
spelling van het Drents kunnen een spellingcursus volgen in Dwingeloo.  
In Balinge kan men een korte cursus van drie lessen volgen. 

Wilt u in Odoorn een cursus organiseren (minimaal 10 belangstellenden), of  
deelnemen in Valthe, of een van de andere bovengenoemde plaatsen, neem dan 
contact op met het Huus van de Taol. Aanmelden voor de cursus kan via  
telefoonnummer 0593-371010 of via e-mail: info@huusvandetaol.nl . 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het Huus van de Taol. 
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 FYSIO EN OEFENTHERAPIE IN DE REGIO 

Fysio-en oefentherapeutische zorg in de regio op een  
professionele, creatieve, maar laagdrempelige wijze met 
net dat extra stukje tijd en aandacht. Wij, oefentherapeute 
Cesar en fysiotherapeute, onderscheiden ons door het 
werken aan huis. 

De praktijk is kleinschalig en algemeen ingesteld.  
Onze affiniteit ligt bij thuiszorg-therapie voor 50+, de ou-
der wordende mens, revalidatie na ziekenhuisopname en  
chronische aandoeningen. Doelen zijn revalidatie en  
behoud/bevorderen van zelfredzaamheid. In de thuissituatie zien wij waar  
knelpunten liggen in bewegen en beweeggedrag. U slaat de wachtkamer over en 
bent niet afhankelijk van vervoer. Samenwerking met huisarts, thuiszorg,  
ergotherapie, mantelzorg en gespecialiseerde (lokale) zorgverleners staat hoog in 
het vaandel. 

Verder is er aandacht voor bekken- en slaapproblematiek en is valpreventie  
onderdeel in de thuissituatie. Omdat niet iedereen thuis behandeld kan/wil worden, 
beschikken wij sinds kort over een praktijkruimte aan de Leemkuilenweg 6c in de  
Valtherschans te Valthe. 

Meer informatie of graag een afspraak maken? U kunt vrijblijvend contact opnemen 
of onze website bezoeken. 

Hartelijke groet, 
Kim Lamain (Oefentherapeute Cesar) en Linet Sloots-Schuring (Fysiotherapeute)
Praktijk Soepel, fysio-en oefentherapie aan huis 
Leemkuilenweg 6C 
7872 PZ Valthe 

linet@praktijksoepel.nl  
info@praktijksoepel.nl  
www.praktijksoepel.nl  
Tel: 0591-790032  
 
Bereikbaarheid:  
Maandag       9.00-21.00 
Dinsdag         9.00-18.00 
Woensdag     9.00-13.00 
Donderdag    9.00-21.00 
Vrijdag           9.00-18.00 
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SFEER IMPRESSIE VAN DE HEEREN VAN ODEREN OP 12 T/M 15 JULI  
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HOME START “JE HOEFT OUDERSCHAP NIET ALLEEN TE DOEN”   
    
Home-Start is een organisatie die jonge gezinnen 
een steuntje of duwtje in de rug geeft als het even 
moeilijk is. Ervaren vrijwilligers, zelf ook ouder,  
geven zelfvertrouwen, bieden een luisterend oor 
of helpen bij praktische zaken. Want ouders die lekker in hun vel zitten, gaan ook  
positiever met hun kinderen om. Sylvia is een goed voorbeeld die van hulp vragende 
moeder nu zelf de helpende hand biedt. “Soms heb je even iemand van buiten nodig 
die er voor jou is, zonder oordeel.” 

Als na twee kindjes van 5 en 2 jaar oud de derde wordt geboren wordt het Sylvia te 
veel. Het loopt niet zoals zij op dat moment vindt dat het hoort. Haar ideaalplaatje 
van een koekjesbakkende moeder in een mooi opgeruimd huis is dan ver te zoeken. 
Sylvia: “In mijn hoofd was dat de norm”. Ik was zo druk om met proberen om alles 
goed te doen, dat er niet eens ruimte was om met de kinderen naar de speeltuin te 
gaan. Ik heb dit aangegeven op het consultatie bureau en zij tipten mij contact op te 
nemen met Home-Start. Met die tip heb ik de eerste keer niets gedaan, de tweede 
keer heb ik me er in verdiept en de derde keer heb ik gebeld. Ik vond het moeilijk om 
het aan de grote klok te hangen en toe te geven dat het niet goed ging. Ik wilde toch 
zelf een groot gezin en ik had drie gezonde kinderen, dus dan ging het toch goed?” 

Zonder oordeel “Ik zat in een cirkeltje waar ik niet uit kwam. Ik had iemand van  
buitenaf nodig om het te doorzien. Eén keer in de week kwam er iemand langs.  
Het ging van praktische adviezen hoe ik tijd kon besparen in het huishouden,  
tot alleen een luisterend oor. Ik vond het heel fijn dat er iemand echt voor mij was. 
Die zonder oordeel luisterende naar mij. Ik heb een lieve man en vrienden en familie, 
maar zij konden mij niet op de juiste manier helpen. Bovendien hebben vriendinnen 
ook weer hun eigen problemen. Nu mocht ik alleen over mezelf praten zonder me 
schuldig te voelen. Ongeveer vier maanden kwam er iemand één keer per week bij 
mij. Ik heb veel van haar geleerd. Dan zit de wasmand maar eens helemaal vol, het 
hoeft niet allemaal perfect te zijn.” [tussenkop] Van ouder tot ouder “Vrij snel wist ik 
dat ik zelf ook vrijwilliger wilde worden. Je hoeft het ouderschap niet alleen te doen. 
Het voelt fijn om er voor iemand te kunnen zijn. Het geeft mij ook weer energie als je 
iemand ziet groeien. Bovendien leer ik zelf ook weer veel dingen. Je geeft elkaar 
tips, want het belangrijkste is dat je naast elkaar staat, van ouder tot ouder.” 

Vrijwilliger worden of zelf hulp nodig? Ben jij iemand die ook graag dat steuntje in de 
rug kan zijn voor anderen, ben jij een dagdeel per week beschikbaar en heb je  
ervaring met het opvoeden van kinderen? Of heb jij net als Sylvia ook behoefte aan 
een luisterend oor, praktische hulp of zie je door de bomen het bos niet meer en heb 
je in ieder geval één kind jonger dan 7? Neem dan contact op met  
Marian de Vroomen (06-10882632) of Dorien Meijer (06-10881361) via  
home-startemmen@icare.nl of home-startborgerodoorn@icare.nl of kijk voor meer 
informatie op www.home-start.nl 
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De winkel is open op donderdag 4 oktober t/m zaterdag 29 december  

Zie voor openingstijden hierboven. 

________________________________________________________________ 

 
D.E.T. TURNEN       
Verkoop droge worsten - Ook dit jaar willen we u kennis laten  
maken met onze turnsters en de droge worsten van de COOP.  
 
Mocht u niet weten wat DET is? DET zijn turnsters uit Odoorn,  
Valthe, Klijndijk en Exloo. De DET turnsters trainen onder leiding van  
gediplomeerde trainsters op vrijdagmiddag/avond en zondagmorgen.  
Door het intensieve trainen bereiken de meiden een zodanig niveau dat ze zowel 
aan onderlinge als KNGU district wedstrijden mee kunnen doen. 
 
Om het turnen te kunnen behouden verkopen we huis aan huis droge worsten. 
VRIJDAGAVOND 19 OKTOBER 2018 
We hopen dat u door het kopen van een of meerdere worsten een bijdrage wilt  
leveren aan DET. 
 
Namens bestuur, leiding en turnsters alvast dank voor uw bijdrage. 
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MIJN REIS VAN PERTH NAAR DARWIN  
  
De afstand van Perth naar Darwin is 
ongeveer 4400 km. Ja dat is veel.  
Vanaf Nederland ben je dan al  
ergens in Afrika. Ik heb samen met 3 
andere reisgenoten een camper  
gehuurd voor 5 weken.  
We vertrokken de eerste dag een 
stuk later dan verwacht. De auto  
kregen we pas om 1 uur mee i.p.v.  
9 uur. Aangezien het al om 6 uur 
donker is konden we niet ver rijden, 
dus stopten we maar op een parkeerplaats aan de kant van de weg. We hadden wel 
zin wat eten en wilden gaan koken. Maar toen was er een gaslek. Tja dan maar chips 
als avondeten, het zijn toch aardappelen. Lekker begin van de reis.. Gelukkig was de 
service van ons autobedrijf goed en kon het de volgende dag gefixt worden. Het eerste 
stuk naar Broome was mooi. We hebben gewandeld in het Kalbarri NP en de  
rotsformaties zijn ontzettend mooi. Ook hebben we dolfijnen gespot in Monkey Mia en 
kunnen snorkelen in Coral Bay en Turquoise bay. 
  
Een van mijn hoogtepunten was Karajini NP. Er zijn twee grote gorges met allemaal 
wandelroutes. Je loopt over rotsformaties en je hebt plekken waar kleine watervallen 
zijn en waar je kunt zwemmen. Het was erg avontuurlijk. Op een route moest je erg 
stevig aan de wand vasthouden anders viel je in het water of het was zo smal dat je als 
spiderman door het smalle pad kroop. We hadden geen 4x4 en om naar 1 gorge te 
komen had je dat wel nodig. Het was maar 10 km dus we gingen een poging wagen en 
na heel wat gehobbel en rustig rijden waren we er gekomen. Dat bespaarde ons weer 
geld voor een shuttlebus. 

  
Na ongeveer 2,5 week waren we  
aangekomen in Broome. De eerste 2200 
km zit erop! Het klimaat is  
tropischer, dus gemiddeld rond de  
30 graden. Ik heb daar voor het eerst 
(en laatst) op een kameel gereden op 
het strand waar we genoten van de  
zonsondergang.  
 
 
 

Het stuk van Perth naar Broome was voornamelijk langs de kust en het stuk van   
Broome naar Darwin is binnenlands. Ook zijn er vanaf nu krokodillen in het water dus 
hebben we van het laatste stuk strand genoten. 
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Over krokodillen gesproken. Er zijn zoutwater (salties) en zoetwater (freshies)  
krokodillen. We hebben een keer bij een prachtige rivier gezwommen waar zoetwater  
krokodillen inzaten. Daar kwam ik achter toen we al in het water waren. Freshies 
doen gelukkig niets en nemen afstand van je, maar toch was het wel even gek om in  
hetzelfde water te zijn als een krokodil. 
 
Van Broome naar Darwin hebben we een aantal dagen gehad waar we 500 km op 
een dag reden. Er waren heel, lange en saaie stukken waar er gewoon niet zoveel te 
zien was voor ons omdat we geen 4x4 hadden. We hebben op veel plaatsten gestopt 
waar de meerderheid van de bevolking aboriginal was. We zijn gestopt in een paar 
galerijen waar de kunst van de lokale bevolking te zien was. 
 
Nog een van mijn hoogtepunten was Emma Gorge. Dit was ook een stukje 4x4, maar 
prima te bereiken voor ons als je het gewoon rustig aan doet. Het was een hele 
mooie wandeling over rotsen en keien van een aantal km. Aan het einde kom je bij 
een waterval terecht met allemaal klimop aan de zijkanten. We hebben daar  
gezwommen. Het water was wel erg koud doordat de zon er bijna niet op schijnt.  
Er was een stukje waar de zon wel op scheen en dat was heerlijk warm. 

  
Rond Darwin zijn twee nationale parken. Kakadu NP wat helaas alleen maar te  
bereiken is met 4x4 en Litchfield NP wat we wel konden bereiken. Er waren allemaal 
een soort van mini zwembaden met kleine watervallen op het hoge gedeelte. Als je 
verder naar beneden liep kwam je uit bij een hele grote waterval waar je ook weer 
kon zwemmen. Na een stukje verder rijden kwamen we aan op een plek waar soms 
ook zoutwater krokodillen zijn. Die zijn wel gevaarlijk. Als ze gespot worden dan is 
dat gedeelte ook gesloten. Gelukkig was dat voor ons niet het geval en konden we 
gaan zwemmen in het koude water. We hadden een plek in de rotsen gevonden 
waar het water wel lekker warm was. Onze eigen hottub. 
  
Doordat we een koelkast in onze campervan hadden moesten we om 1 à 2 dagen op 
een camping verblijven voor stroom en een douche. De andere dagen verbleven we 
op gratis plekken. Het was 
altijd een avontuur waar je in 
terecht kwam. Van bijna  
weggeblazen worden door 
wind en regen, aangevallen 
worden door honderden  
muggen tot een van de mooi-
ste zonsondergangen ooit en 
gezellige plekken. 
 
 
.                                                                                                           
                                                          
                                                                                                   Zie volgende bladzijde 
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 (Vervolg)  
 
Na 4400 km en 5 weken verder hadden we Darwin bereikt en moesten we helaas 
afscheid van elkaar nemen. Ik zou zeker deze reis nog een keer overdoen alleen dan 
met een 4x4. We hebben nu echt heel veel mooie plekken gezien en hadden ook 
geen tijd om al die stukken te doen. 
 
Mijn reis van Cairns naar Sydney. 
 
Na Darwin ben ik naar Cairns (Oostkust) gevlogen. Dat is erg verschillend.  
De westkust is droger, meer afgelegen en minder druk. Doordat het weer tegenviel 
heb ik aardig wat ingekort. De oostkust heeft veel stranden waar je kunt leren surfen 
of genieten van de zon. Het regende helaas aardig wat dus heb ik dat overgeslagen. 
Ik ben voornamelijk met dagtouren mee geweest en ik heb de Greyhound (bus)  
gepakt om van A naar B te komen. 
 
Wat ik niet heb overgeslagen was het bungee jumpen en skydiven dat op mijn  
bucketlist stond. Het was erg gaaf om te doen, maar hoef het niet nog een keer te 
doen. Persoonlijk vind ik het teveel geld voor wat je krijgt. 
  
Verder ben ik nog naar het Daintree 
rainforest geweest waar ik een  
Cassowary heb gezien. Dit is een  
vogel die alleen nog maar in het  
Noorden van Queensland te zien is.  
Ik ben naar de Whitsundays geweest 
waar ik witte stranden heb gezien en 
ben wezen en snorkelen. De rest van 
de andere kust plaatsen hadden 
mooie wandelingen langs de kust. 
De westkust spreekt mij veel meer aan dan de oostkust door de natuur en het is er 
minder druk. Ook wandel ik liever door nationale parken dan dat ik op het strand lig. 

  
Ik ben weer aan het werk als een  
aupair in Brisbane. Ik heb straks nog 
één week te gaan in Australië en zal 
dan nog stoppen in een aantal  
kustplaatsen voordat ik Sydney bereik. 
Als deze editie uitkomt dan zit ik in  
Nieuw- Zeeland voor een maand.  
Eind oktober ga ik na 13 maanden weer 
naar Nederland. 
  

 
Amy Jonkman 
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HET BEWEEGSEIZOEN VOOR SENIOREN IS WEER GEOPEND! 

Voor senioren is het heel belangrijk om fit te blijven door 
verantwoord te bewegen onder leiding van deskundige 
docenten. Op maandag 3 september beginnen onze  
15 groepen voor 55-plussers weer aan hun volgende  
seizoen van 33 lessen (sep ’18 – mei ’19). Kom gerust 
eens onaangekondigd langs en neem je gympies mee om 

twee maal gratis mee te doen. De contributie bedraagt € 3,- per les.  
Zo blijf je in beweging en het is nog gezellig ook.  

Kijk voor meer informatie op onze website www.fitplus-borger-odoorn.nl of bel  
Herman van Veen, secretaris/penningmees-ter, tel. 0599- 238908 of  
Frank Cliné, voorzitter, tel. 0591- 532555. 
Tot ziens! 

Gym = Sportfit 55+ (conditie en spel) 
Maandag 10.15 uur Gym Nieuw- Buinen De Splitting Noorderdiep 123a 
Dinsdag 09.00 uur Dynamic Tennis Exloo Sportzaal Exloo Hoofdstraat 58a  
09.30 uur Gym 2e Exloër- mond Hunsow- hal Zuiderdiep 33  
09.30 uur Wereld- dans Borger Esdal College Hoofdstraat 56  
10.00 uur Wandelen Exloo De Leewal Zuideinde 36  
19.00 uur Gym Borger Spelzaal de Koel Molenstraat 5  
Woensdag 09.30 uur Gym Buinen De Woerd Molenstraat 2b  
11.00 uur Gym Borger Spelzaal de Koel Molenstraat 5  
13.15 uur Gym Valther- mond t Brughuus Vrijheidslaan 11  
14.45 uur Gym 2e Exloër- mond Hunsow- hal Zuiderdiep 33  
16.15 uur Gym Odoorn Gymzaal De Goorns 26  
Donderdag 13.30 uur Gym Borger Spelzaal de Koel Molenstraat 5  
Vrijdag 09.00 uur Gym Valthe Dorpshuis Hoofdstraat 54  
10.15 uur Gym Valthe Dorpshuis Hoofdstraat 54  
10.30 Wandelen Borger Voetbalveld De Drift 6 
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OPEN DAG HUIZE ODOORN, 14 JULI 2018 
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ODOORNER PREDIKANTEN EN HUN HEILIGE 

STRIJD IN BOEKVORM 

De laatste predikanten van Odoorn waren als  
voorzitter van de beruchte Zwingli-bond misschien wel 
de bekendste dominees uit Drenthe. Maar wie waren 
Van Lunzen, Roodzant en Brinkman en waar stond hun 
Zwingli-bond voor? Het wordt uitgebreid beschreven in 
het boek Principieel, de heilige strijd van de Zwingli-bond 
dat op 28 september in Odoorn wordt gepresenteerd. 

De naam Harm van Lunzen roept in Odoorn nog veel 
herinneringen op. Hij richtte in 1948 de Zwingli-bond op: 
een radicale groep die te keer ging tegen de steeds  
orthodoxer wordende Hervormde Kerk.  
Van Lunzen gruwelde van collega’s die precies  
wisten te vertellen wie God was en hoe iemand in de 
Hemel kon komen. Van Lunzen was met zijn  
geloofsopvattingen zijn tijd ver vooruit. 

De even markante dominee Roodzant volgde Van Lunzen op: als predikant van 
Odoorn en als voorzitter van de Zwingli-bond. Ook de daaropvolgende predikant van 
het dorp, dominee Brinkman, werd het boegbeeld van de vrijzinnige organisatie. 

Het boek Principieel vertelt de roerige geschiedenis van deze unieke bond en van de 
heilige strijd van de voorzitters. Want wat wilden ze bereiken? Wie beschouwden ze 
als hun tegenstanders en heeft hun heilige strijd iets opgeleverd?  
Godsdienstwetenschapper en journalist Erik Jan Tillema dook hiervoor in de  
archieven en haalde tot nu toe onbekende informatie boven water. Het resultaat is een 
vlot geschreven boek dat leest als een roman. 

Op 28 september vindt de presentatie van het boek plaats in de kerk van Odoorn.  
Het boek zal daar ook te koop zijn voor € 20. Het is een uitgave van Bureau Deus. 

Het programma op 28 september zal geleid worden Helene Westerik  
(pastoraal werker kerk Odoorn) en zal bestaan uit een inleiding door 
Erik Jan Tillema, de boekpresentatie, een aantal reacties, en een borrel.  

U bent van harte welkom in de kerk van Odoorn, van 15.00 - 17.00 uur.  
Nadere informatie: Wim Boer (kerkkrantodoorn@hotmail.com) en/of  
Helene Westerik, tel. 06-43167139 
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SPITWARK 
Exloo, 22 juni 2018. Wandelen in 1886, Exloër smelwaterdalen 
en de melkfabriek in Valthermond in Spitwa(a)rk 

Spitwa(a)rk begint met een artikel van Pim Mensingh met de titel, 
En hoeveel is een schaap dan waard? Een wandeling door ons gebied van ruim  
honderd jaar geleden. Jacob Westerdorp vertelt over de boterbereiding in  
Valthermond in het begin van de vorige eeuw.  

Roel Sanders wandelt met ons door Exloo en omgeving en verhaalt over drie  
smelwaterdalen. Roelof Hoving schrijft over grafheuvels aan de hand van een  
gedicht van Marchinus Elting. In de rubriek Uit de krant, Het verlanglijstje met  
prachtige oude foto’s uit Valthermond en 2e Exloërmond van burgemeester Johan 
van Roijen uit 1954. Jan Wierenga’s Rondblik gaat over het zevenblad, ook bekend 
als hanenpoten. In Herkent u het nog deze keer een viertal veenarbeiders uit 1924. 
In Oderen verandert kijken we in Odoorn: het pand van bakker Joost.  
De Middenplaat laat de landbouw-vereniging Exloërveen-Boermastreek (1960) zien. 

 

 

 

 

 
 

 
En hoeveel is een schaap dan waard? 
Aan de hand van een 19e eeuws reisverslag en ansichtkaarten uit de 20e eeuw laat 
Pim Mensingh u zien hoe onze provincie en ons kerspel er toen uitzag.  
Een 19e eeuwse wandelvierdaagse, beginnend in Hoogeveen en eindigend in  
Assen, door oostelijk Drenthe, maakt ons duidelijk Drenthe dat in de afgelopen  
anderhalve eeuw ingrijpend is veranderd. 

 

 

Odoorn - bakkerij Braams 

Landbouwvereniging  

Exlöerveen – Boermastreek 1960 
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 Boterbereiding 
Van Jacob Westendorp het eerste deel over 
de boterbereiding begin vorige eeuw in  
Valthermond. In 1902 was er een melkfabriek 
in Valthermond, vóór in de Kavelingen,  
genaamd De IJzeren Klap en Omstreken. 
Handmatige boterbereiding was, nadat de 
melkfabriek in werking was getreden, bij de 
grotere boeren vrijwel direct verleden tijd. 
Maar velen van de keuters hebben toch nog 
tot ver in de jaren dertig van de afgelopen 
eeuw zelf gekarnd. 

 

De smeltwaterdalen van Exloo 
Roel Sanders schreef een artikel, met mooie 
kleurenfoto’s, over de smeltwaterdalen van  
Exloo. Eén ten noorden (naar de kant van  
Buinen), één ten zuiden (naar de kant van  
Valthe), terwijl een deel van de bebouwing 
van het dorp zelf zich in en op de randen van 
een derde dal bevindt. Ze staan bekend als 
het Lutkeveen, de Katerdil en het dal van de  
Lossing 
 

Heuvels De oude gemeente Odoorn kenmerkt zich door hunebedden en grafheuvels.  
Marchinus Elting heeft over de grafheuvels een gedicht gemaakt en door  
Roelof Hoving over de historie van deze heuvels. 

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 

Melkfabriek ijzeren klap Valthermond 

Exloo -  Meerweg 
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LEZEN EN VOORLEZEN (123) n.a.v. Folkert Oldersma,  
Mijn pake is crazy!, Bureau voor levend leren, NIjbeets, 2018  
EN PAKE-VERHAAL IN DRIE (!) TALEN VERTELD 
 
INFO VOORAF 
Soms vraagt het lezen van een boek een zekere voorkennis, 
d.w.z. Je moet weten waarom en voor wie het boek geschreven is. 
Als je dat niet weet snap je de helft van wat je leest niet goed.  
Bij het bovenvermelde boekje valt vooraf het volgende te  
zeggen. In de provincie Friesland zijn een aantal mensen bezig 
met een project dat heet ”kunst en vliegwerk”. De deelnemers hebben iets te maken 
met Stichting LEPEL die onderzoekt hoe je talen op een kunstzinnige manier met  
elkaar kunt verbinden rond een thema zonder wetenschap en techniek te vergeten.  
Ze willen bekijken hoe de dingen samenhangen en hoe ze je kijk op de wereld nu en 
later! (kunnen) veranderen. Het boek van de Friese schrijver Oldersma kan heel goed 
de bedoelingen en de waarde van de Stichting LEPEL voor het onderwijs duidelijk  
maken. 
 
HET (VOORBEELD(IG) VERHAAL 
Het is zomertijd. Vakantietijd. De moeder van Femke moet onverwacht een paar  
weken naar Amerika als invalster voor een zieke collega. Omdat velen met vakantie 
zijn of gaan kan ze geen logeeradres voor Femke vinden. Dan moet ze maar gaan 
logeren bij haar opa (Pake in het Fries). Dat is spannend want door ruzie met haar 
moeder kent Femke haar opa (nog) niet. Pake woont een eind bij haar vandaan in een 
ander Fries dorp. Hij werkt als kritische en onafhankelijke KUNSTENAAR. Hij is een 
echte Fries die geen Nederlands wil praten. Hij is bezig met een groot kunstwerk dat in 
een museum geplaatst moet worden. Hij blijkt alles ANDERS te hebben en te doen 
dan de meeste mensen. Femke merkt dat al gauw als ze kennismaakt met Pakes 
vrienden en met haar buurjongen Sean die uit Ierland komt. Zo krijgt Femke ook een 
lesje in Engels praten. Met Seans oma (is de buurvrouw) heeft Pake trouwens ook 
ruzie. Nog wel! Als een gemeente ambtenaar Pake zo tegenwerkt dat hij in het  
ziekenhuis terechtkomt ontstaat er een werkgroepje dat Pake gaat helpen toch nog op 
tijd klaar te komen voor de openingsdag van zijn kunstwerk in het Museum. Mooi om 
te lezen wat ze allemaal doen. Iedereen blijkt veel creatiever dan hij / zij dacht en met 
allerlei materialen valt veel te doen. Het leukste is dat Pake, Femke en Sean om de 
beurt het verhaal vertellen in hun eigen taal. Het loopt goed af; Zie blz. 83 en 84. 
 
TENSLOTTE 
Wat zou het mooi zijn als ook in Drenthe via scholen en / of Stichtingen als LEPEL  
kinderen en ‘grote’ net zo creatief zouden worden als in Friesland. Vanuit  
NOORD NEDERLAND krijgen we dan nieuwe kunst en een nieuw ta(a)l(en) gebruik. 
Een stroming die heel Nederland verandert en “verovert”. Femke roept iedereen op 
(blz. 87) mee te doen!!  
 
Berend Boekman 
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 BIBLIOTHEEKNIEUWS  

september/oktober 2018 

Expositie werken van Gea Bierhof-Lanting 
In de maanden september en oktober is er in de 
Bibliotheek Odoorn een expositie van werk van Gea Bierhof-Lanting. 

Exposities bibliotheek Odoorn 
Na zo’n 15 – 20 jaar stop ik per 1 januari 2019 als vrijwilliger met het organiseren en 
inrichten van de exposities in de bibliotheek van Odoorn. Begonnen in de bibliotheek 
aan de Eendenkuil en nu aan Langhieten 5, zou ik het stokje graag willen  
overdragen aan iemand die het van mij wil overnemen. Ik wil uiteraard alle  
kunstenaars, die in loop der jaren in de bibliotheek van Odoorn hebben geëxposeerd 
en tot 1 januari 2019 nog exposeren hartelijk danken voor het tentoonstellen van hun 
kunstwerken. Hebt U interesse om het van mij over te nemen, neem dan contact op 
met: Gea Uil tel: 088 012 8235. Bibliothecaresse. Marchinus Elting tel: 0591 512880.  
Vrijwilliger. 

Vacature Vrijwilliger docent computercursussen Bibliotheek Borger-Odoorn 
Vind je het leuk om anderen te helpen en weet je zelf voldoende van computers af? 
Als docent help je mensen bij het aanleren van computervaardigheden. Van het  
aanzetten van de computer tot het typen van tekst. En van het downloaden, opslaan 
en verzenden van bestanden tot het vinden van de weg op internet. Je leert hen  
bijvoorbeeld een profiel aan te maken op social media.  

We plannen diverse cursussen per jaar in de gemeente. Enthousiast? Laat weten 

dat je graag wilt helpen en mail je reactie naar Gea Uil g.uil@biblionetdrenthe.nl.  
Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen. Bellen kan natuurlijk ook,  
Gea is te bereiken via 088-0128235. 

Lezing over Huidkanker op donderdagavond 27 september 
Op donderdagavond 27 september is er in de Bibliotheek Odoorn een lezing over 
Huidkanker. Dermatoloog dr. G. van der Wier komt iets vertellen over de oorzaken 
en gevolgen van huidkanker.  
Dr. Van der Wier is verbonden aan de Treant Zorggroep en werkt o.a. in het Scheper 
Ziekenhuis in Emmen. Huidkanker is een van de meest voorkomende huidziekten in 
Nederland en behoort tevens tot de top 3 van de meest voorkomende vormen van 
kanker. Veel Nederlanders hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een 
vorm van huidkanker. Risicogroepen zijn onder andere mensen met een licht  
huidtype, mensen die voor hun hobby of werk veel in de zon komen of mensen die 
medicatie gebruiken die het immuunsysteem remmen.  
De lezing begint om 19.30 en is voor iedereen toegankelijk.  
Entree voor bibliotheekleden € 2,00 en voor niet-leden € 2,50 (incl. koffie/thee) 
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Tabletcafé 
Maandag 24 september is het Tablet Café in de Bibliotheek weer geopend van 14.00 
een 15.30 uur. In het Tablet Café kunt u op een ongedwongen manier elkaar  
ontmoeten en in gezellige sfeer ontdekken wat een geweldig communicatiemiddel de 
tablet is. Met andere bezoekers kunt u ervaringen uitwisselen. 
Er is een ervaren docent van de STOA aanwezig, die u leuke en handige tips kan 
geven of u wegwijs kan maken om nog meer uit uw tablet te halen. Neem uw eigen 
tablet mee! Hebt u zelf (nog) geen tablet, maar wilt u het eens uitproberen: er is altijd 
een tablet aanwezig die u mag gebruiken. Bezoek van het Tablet Café is gratis en de 
koffie staat voor u klaar. Doe mee, u bent van harte welkom! 

Kinderboekenweek 
Van 3 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek, thema dit jaar is ‘Vriendschap’’. 
Op woensdagmiddag 3 oktober is van 15.00 tot 16.30 weer een gezellige middag 
voor de kinderen van groep 1 t/m 4, waarbij voorgelezen, geknutseld en gespeeld 
kan worden. Op woensdagmiddag 10 oktober is van 15.00 tot 16.30 uur de middag 
voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Beide middagen is ook juf Esther of een stagiair 
aanwezig onder het motto ‘Doe samen alle sportopdrachten’. 

Filmavond op dinsdagavond 16 oktober 
De film Leisure Seeker met in de hoofdrollen topacteurs Helen Mirren en Donald Su-
therland. John en Ella Spencer zijn in de tachtig, hij lijdt aan dementie, zij heft  
kanker en heft besloten met de behandeling te stoppen. Tegen de wil van hun  
kinderen en dokters vertrekken ze samen in hun oude camper, met de naam  
‘Leisure Seeker’, voor een laatste reis door de VS. De Avond begint om 19.30 uur, 
entree € 5,00. Na afloop van de film kunt u eventueel nog napraten over de film, 
maar hebt u daaraan geen behoefte dan geniet u alleen van de film 
 
___________________________________________________________________ 

KWF KANKERBESTRIJDING AFDELING BORGER-ODOORN 
 
Opbrengst collecte KWF Kankerbestrijding district Odoorn 2018 
Het district Odoorn bestaat uit de plaatsen: 
Odoorn, Klijndijk, Odoornerveen en Eeserveen 
De collecte van KWF Kankerbestrijding heeft plaats gevonden van  
3 t/m 8 september. De totale opbrengst in district Odoorn bedraagt € 1.944,55  
waarvan in het dorp Odoorn € 1.212,48. 

Hartelijk dank voor iedereen die hiertoe heeft bijgedragen. 
Klaas Tijben (districtscoördinator) 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 
 
 
 
 
 
 
 

 
De kom van Odoorn 

Met dank aan Roelof Hoving 


