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34e jaargang no. 8 

April 2022 

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 
 
Op 8 mei is er om 10.00 uur een dienst met Menso Rappoldt. Voor meer informatie 
kunt u ook kijken op de website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl. Via de website is het  
inmiddels ook mogelijk om onze kerkdiensten mee te kijken.  
 
 
DORPSAGENDA 
 
27 april 2022 - De bibliotheek is op Koningsdag gesloten. 
 
4 mei 2022 - Op 4 mei organiseert Dorpsbelangen om 19.30 vanaf de aula aan de 
Schaapstreek weer een stille tocht, die eindigt bij het oorlogsmonument. Om 20.00 
zijn we daar twee minuten stil. Aansluitend is er een herdenkingsbijeenkomst in de 
kerk.   
 
AFVALKALENDER 2022 APRIL/MEI 
 
26 april restafval, 3 mei gft, 10 mei plastic, 17 mei restafval, 21 mei oud papier,  
24 mei gft, 31 mei plastic 
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VAN DE REDACTIE 
 
Van Pasen naar Pinkteren… en daarna kun je het aantal weken tot de zomervakantie 
al vrij gemakkelijk tellen. Ik vind dit altijd een heerlijke tijd van het jaar. Om de paar  
weken even een extra dagje vrij. Een extra dag om te genieten van de leuke dingen. 
Dat genieten kan op meerdere manieren; gewoon thuis een beetje bankhangen,  
klussen of er op uit. Voor ieder wat wils, zullen we maar zeggen. 
 
Vorig jaar was een dag vrij voor mij vaak direct reden om de wandelschoenen aan te 
trekken en de natuur in te gaan. Mijn “avonturen” op het Pieterpad in Oes Dörp zijn 
daar maandelijks getuige van. Dit jaar wil het lopen echter nog niet zo vlotten. Zowel 
de voeten als de knieën stribbelen met enige regelmaat tegen waardoor langere  
afstanden best pittig zijn. Vooral erg lastig als je met etappes van minimaal 20  
kilometer in het zuiden van het land bezig bent. We hebben daarom maar even een 
kleine pauze ingelast. Maar Maastricht zal zeker gehaald worden.  
 
Voorlopig kan ik echter nog wel even vooruit met de verhalen, hoewel ik deze maand 
even oversla. Er was meer nieuws dat ook de aandacht van het lezen meer dan waard 
is. En daarbij wil ik u dan ook veel leesplezier wensen! 
 
Harald Fluks 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
Het volgende nummer verschijnt op 27 april 2022 
Kopij kunt u mailen naar redactie@odoorn.nu.  
Wie niet over mail beschikt, kan de kopij posten op Kamperfoeliestraat 5. 
Voor beiden geldt: uiterste inleverdatum is 17 april 2022. U kunt een donatie  
overmaken op IBAN NL49 RABO 0318 1515 10.  
Hebt u klachten over de bezorging of geen krantje ontvangen, dan kunt u bellen met 
Theo Zondag: 0591-512742. 
 
___________________________________________________________________ 
 
BURGERLIJKE STAND  
 
Geboren: 
8 maart: Hidde Jan Bal, zoon van Christiaan en Melanie en broertje van Marit Bal 
 
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


3 

 

 

 

 

U WEET MIJN DAGEN ZIJN ALTIJD HETZELFDE, DE KRANT, PUZZEL,  
WANDELING EN KOFFIE  
 
Maar niet in maart 2022. Door het uitblijvende voorjaar hadden we verblijf in Gran  
Canaria geboekt. Een Spaans eiland voor de Afrikaanse kust met aangename  
temperaturen. Zoiets vraagt voorbereiding. Reisbureau. Paspoort. Coronapapieren die 
we moesten invullen. En het kledingprobleem. Je vertrekt in de kou en arriveert in de 
warmte. Ik los zoiets dan op door hier een jas aan te doen om die daarginds uit te 
trekken. Voor vrouwen is dit een heel ander probleem. Ik zal niet over haar problemen 
uitweiden. Maar van een goede vriendin leende ze een koffer die groot genoeg was. 
Haar kleding die echt nodig was kon daarna in mijn koffer worden bij gepakt. Wij  
vlogen van Eelde. Een vliegreis van vier uur. Toen waren we er. 
 
Hier Gran Canaria 
Veel te beleven hoor 
Eiland blijkt 13.000.000 
Jaren oud 
Net als dat witgekalkt 
Appartementenblok 
Waar wij door D-reizen 
In zijn gestouwd 
 
Het was lekker warm op Gran Canaria. We beschikten over een kamer, toilet, een 
keukentje en een slaapkamer. Ons balkon gaf uitzicht op de verblijven van de  
medebewoners en zonovergoten zwembad. Iedereen was erg moe. Na het opstaan 
en ontbijt legden zij zich neer op hun al vroeg met badlakens gemarkeerde ligstoelen. 
Het zalige nietsdoen. Sommigen bleven tot het weer bedtijd was. 
 
Dolce far niente man 
Kijk onze buurvrouw eens 
Dagen totaal met 
Haar ligstoel verkleefd  
Die aan de rand van het 
Playa-del-Solzwembad 
Al een geweldige 
Doorligplek heeft 
 
Maar goed. Drie weken was mooi genoeg. Volgend jaar gaan we weer.  
Dan doen we weer zo’n voorjaarvakantietrip. 
 
Voorjaarsvakantietrip 
Lof gaat naar D-reizen 
Alles werd waargemaakt 
Zon zee en strand 
Na die transfer met een 
737-vlucht 
Waren we in hun                                         Gezienus Omvlee 
Prospectus geland 
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EVEN VOORSTELLEN: NIEUW REDACTIELID VOOR DE DORPSKRANT 
 
Mijn naam is Egbert Tingen, geboren te Odoorn op 22 februari 1963. Wij wonen aan 
de Korenbloemstraat 5 in Odoorn, met heel veel plezier. Ik ben in 1990 getrouwd met 
Greetje Grootjans. Wij  hebben 2 kinderen, Jesse en Aron. 
Sinds 2019 rijd ik op de bus bij Qbuzz met heel veel  
enthousiasme. Ik hoop binnen nu en 3 maand nog een  
vaste aanstelling te krijgen, en dat voor zo’n ouwe vent. 
Heel leuk.  
 
Mijn hobby’s zijn motor rijden, zo wat toeren met vrienden, 
ook meerdaagse tochten staan regelmatig op de agenda. 
Verder speel ik graag toneel bij de plaatselijke  
Heidebloem. En nu dus gevraagd om toe te treden tot de 
redactie van Oes Dörp, de dorpskrant. Ik hoop dat ik een 
positieve bijdrage kan leveren aan de dorpskrant,  
samen met de andere bestuursleden.  
 
Met vriendelijke groet,  
Egbert Tingen  
 

—————————————————————————————————————— 

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP   OPROEP    OPROEP    OPROEP 

NIEUWE OMSLAG VOOR DE DORPSKRANT 
 
De redactie van Oes Dõrp zou graag weer eens een andere omslag voor de  
dorpskrant hebben. We willen daarmee de 35ste jaargang inluiden, die start met het 
boekje van september 2022. 
 
Daarom doen we hierbij een oproep aan een ieder die het leuk vindt zo'n nieuwe  
omslag te ontwerpen: ga creatief aan de slag. 
 
Het ontwerp moet direct aan Odoorn doen denken. De techniek is vrij.  
Denk bijvoorbeeld aan een (pen)tekening, schilderij, collage, bewerkte foto etc. 
 
Stuur je ontwerp voor 1 juni naar redactie@odoorn.nu.  
Je krijgt een bevestiging van ontvangst. 
Na 1 juni kiezen we het ontwerp dat naar ons idee het beste is. De inzenders krijgen 
daarvan bericht. Het gekozen ontwerp wordt eigendom van de dorpskrant.  
De maker krijgt een kleine vergoeding. We hopen op een goede respons. 

De redactie 
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PAS RUILGOEDERENBANK ONLINE AAN TE VRAGEN VIA  
WEBWINKEL MEEDOEN BORGER-ODOORN   
 
Inwoners van de gemeente Borger-Odoorn die gebruik maken van de webwinkel  
Meedoen Borger-Odoorn kunnen hier online een pasje aanvragen voor de  
Ruilgoederenbanken. 
 
Zit je (tijdelijk) krap bij kas en heb je wel behoefte aan spullen? Kleding, stoelen, een 
bed, serviesgoed: de Ruilgoederenbank is dé verzamelplaats voor bruikbare  
tweedehands goederen. Je betaalt hier niet voor spullen, maar doet er iets voor terug.  
 
Zodra de aanvraag is ingediend ontvangt u van ons bericht. U kunt hierna de pas  
ophalen bij een van de locaties, in Nieuw-Buinen of 2

e
 Exloërmond.  

 
Voor openingstijden en meer informatie kunt u terecht op de site van  
Welzijnsorganisatie Andes: www.andesborgerodoorn.nl  
 
_____________________________________________________________________ 
 
ONLINE POKERTOERNOOI EN BERT KUIPERS  
 
Bert Kuipers uit Odoorn heeft onlangs meegedaan aan een online 
pokertoernooi, niet om er zelf beter van te worden, maar hij speelde 
mee voor zijn club HOC. Bert is al tientallen jaren een fervent  
bestuurslid van de plaatselijke VV HOC. Eerst bestuurslid van Oring, 
dat later is overgegaan in de fusieclub HOC. Bert deed met het  
pokertoernooi mee om mogelijk de verenigingskas te spekken met maar liefst  
€ 5.000.- Bert is ongeveer 6 jaar geleden ingestapt als pokeraar.  
 
Het gezelligste is natuurlijk om dit live te spelen in de kantine of met vrienden.  
Maar doordat we de afgelopen 2 jaar in een pandemie zaten, was het vooral online 
pokeren. De organisatie waar Bert lid van is organiseert ieder jaar een pokertoernooi 
om te spelen voor je club of een ander doel. Aan het toernooi deden 700 mensen mee 
en Bert is 6 voorrondes doorgekomen. De finale is zondag 27 maart gespeeld door 76 
mensen, waarvan er 3 een prijs wisten te behalen. Voor de club en ook voor Bert zelf 
is het spijtig, maar hij was niet een van de prijswinnaars. Dat is heel jammer, maar dat 
hij mee heeft gedaan is al een doel op zich. Een warm hart voor de club; volgende 
keer maar weer proberen en misschien heeft Bert dan het geluk wel aan zijn zijde.  
 
Egbert Tingen 
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IS ODOORN HARTVEILIG? Help levens redden in jouw buurt ! 
 
Reanimatie redt levens. Weet jij wat je moet doen bij een hartstilstand?  
Leer reanimeren en meld je aan als burgerhulpverlener. Samen maken we Nederland  
hartveiliger. 
Odoorn heeft de beschikking over 4 AED’s (Automatische Externe Defibrillatoren). 
Een AED is een draagbaar apparaat dat helpt bij het reanimeren van iemand met een 
hartstilstand. In Odoorn zijn ze te vinden bij; 
Paasbergen (hoofdingang) 
Oringer Stee (Hoofdstraat 24) 
Bibliotheek (Langhieten 5) 
@win Hoorspecialist (Exloërweg 9, tegenover ingang Schippers) 
(dag en nacht bereikbaar) 
 
Reanimatie 
Reanimeren en defibrilleren met de AED is eenvoudig te leren. Meld u aan voor een 
reanimatiecursus bij u in de buurt! Een praktijkgerichte cursus! 
Binnenkort in Odoorn, Valthe en Exloo.  
Data worden op de site van de Hartstichting regelmatig aangevuld. 
Tijdens een reanimatiecursus leert hoe u: 
 

een hartstilstand herkent 
moet reanimeren 
de AED werkt en gebruikt 

 
Waarom een reanimatiecursus volgen? 
Elke week worden in ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een 
hartstilstand. Vooral thuis, maar ook op het werk, op de sportclub of buiten op straat. 
Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een 
leven redden. Tijdens een reanimatiecursus leert u hoe u moet handelen.  
Meld u daarom aan! 
Stichting Hartveilig Drenthe, een initiatief van UMCG ambulancezorg, KNV EHBO en 
Rode Kruis heeft als doel binnen Drenthe een zo groot mogelijk aantal zogenaamde 
6 minutenzones te creëren. Nadat er een melding is gedaan via 112, worden  
burgerhulp-verleners gealarmeerd via een sms-alert. De aanmelding hiervoor is op 
basis van vrijwilligheid.  
Als plaatselijke EHBO vereniging willen wij graag onze kennis en ervaring delen met 
de inwoners van Odoorn e.o. Een reanimatiecursus duurt 2,5 uur. Een cursusgroep 
bestaat uit 6 personen. Je hoeft geen lid te worden van de EHBO vereniging.  
De cursus wordt door gecertificeerde instructeurs gegeven (Ned. Reanimatie Raad). 
 
Wij zijn officieel Reanimatiepartner van de Hartstichting! 
Cursuskosten: 25,00 euro incl. koffie / thee (veelal te declareren bij uw  
ziektekostenverzekering). Aanmelden kan via: 
www.hartstichting.nl/reanimatie/leer-reanimeren/aanmelden-reanimatiecursus 
 
Voor informatie;   
Harm Weerman, 0591-346598 of 06-51511479 
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AED’S 

U heeft, naar ik hoop, de oproep van Harm Weerman 
gelezen, waarbij gevraagd wordt om u aan te melden 
voor een reanimeercursus. Jongere dames worden dan  
reanimeermeisje (oeps!!!) 
 
In aansluiting daarop wil ik ook aandacht vragen voor 
een aantal foto ’s dat ons is toegestuurd door onze 
dorpsgenoot Dick Nissing. Dat gaf mij aanleiding om de 
volgende Heij ’t al heurd? te schrijven. 
 
 
 
HEIJ ‘ AL HEURD DAT ? ….. 
 
In Oring de RABO-bank weer reanimeerd is? 
Naor de bordties op verscheiden plekken in ‘t Dörp te 
oordielen kuj der weer hen, maor dan moej wal meleur met de rikketik hebben.    
 
Theo Zondag  
_____________________________________________________________________ 
 
VERENIGINGSNIEUWS HOC 
 
Bij Bert Kuipers aan de keukentafel is er ook nog besproken wat er verder speelt  
binnen HOC. Afgelopen 23 maart, is er een vergadering belegd waar unaniem door 
Valtherboys en HOC is besloten om vanaf volgend seizoen 22/23 verder te gaan als 
één vereniging. Toch geweldig dat twee afzonderlijke clubs nu verder gaan als één 
club. Oring en Hunso waren een aantal jaren al bij elkaar gekomen en nu is  
Valtherboys toegetreden. De nieuwe naam van de vereniging wordt HOVC (Hunso, 
Oring, Valthe combinatie). De nieuwe clubkleuren worden blauw/zwart; de verdeling in 
de kleuren van shirt/broekje wordt nog nader bekeken. Op naar een gezond bestaan 
voor deze combinatie. Ook over de plek waar de club gaat spelen is gesproken. Er is 
natuurlijk al breeduit in de dorpskrant over geschreven, maar het zal nog ongeveer  
2 seizoenen duren voordat het vernieuwde sportcomplex klaar is. Zolang zal er ook in 
de plaatsen Valthe en Exloo worden gespeeld. Er zijn al tekeningen voorhanden over 
hoe het er in Odoorn uit zal komen te zien. In ieder geval een veld erbij en een nieuwe 
kantine waar HOVC en Okko gebruik van gaan maken.  
 
Wat een mooie ontwikkeling en tegelijkertijd spannend. Ik kijk er in ieder geval naar uit. 
Tevens is het voor de gemeente Borger- Odoorn ook een mooie ontwikkeling dat de 
verenigingen hun best hebben gedaan om tot deze combinatie te komen. HOVC en 
Okko, veel succes met het smeden van de verdere plannen.  
Bert bedankt voor de info en de dorpskrant houdt contact over de verdere  
ontwikkelingen.  
 
Egbert Tingen 
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LANDELIJKE OPSCHOONDAG LANGHIETEN 2  
 
Zaterdagmiddag 19 maart stonden buren klaar met een prikker, een vuilniszak of een 
emmer sop om de buurt van Langhieten 2 op te schonen.  Na een kop koffie of ranja 
met lekkers werden de taken verdeeld en ging iedereen hard aan de slag. Naast het 
afval opruimen, zijn ook de speeltuintoestellen weer schoongemaakt. De wijk is weer 
helemaal fris. De kinderen die geholpen hebben, ontvingen allemaal een diploma voor 
het meehelpen met het schoonmaken van de buurt. We willen alle vrijwilligers van  
harte bedanken!! 
 
Jammer was, dat ’s avonds na de opschoondag, er wederom een kerstboom met pot 
en al op het veldje aan het begin van de wijk lag. De kerstbomen en ander afval waren 
net afgelopen week weggehaald. Zie foto hoe het er na de kerstvakantie altijd uitziet. 
Geen fraaie entree van de wijk.  
We willen alle dorpsgenoten vragen om op die plek geen kerstbomen of ander groen 
afval te dumpen. Dit kan gratis naar de stort gebracht worden of in de eigen groen  
container. Die wordt ook gratis geleegd. 
 
Speeltuinvereniging Langhieten 2 
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AFSCHEID FANNY KLAAR VAN HAARMODE ‘DE MAREIS’ 
 
Een groot spandoek aan de gevel van de kapperszaak aan de Hoofdstraat, compleet 
met foto, maakte duidelijk dat 31 maart 2022 niet zomaar een werkdag was. Op deze 
dag nam na een fiks aantal jaren Fanny Klaar afscheid van haar collega’s en van het 
werken bij Haarmode ‘De Mareis’. Dat dit afscheid bij geen van hen in de koude kleren 
zat, bleek wel toen ik om het hoekje mocht kijken waar de dames bijeen waren.  
De altijd zo vrolijke ‘meiden’ van de Mareis waren allen in tranen vanwege Fanny’s 
vertrek. Tussen bloemen, koffie, cadeaus 
en emoties door mocht ik haar een paar  
korte vragen stellen. 
 
Op het spandoek was te zien dat ze er  
17 jaar heeft gewerkt en ze is daar dus al 
in 2005 begonnen. Op de vraag “wat is 
voor jou het mooiste aan het  
kappersvak?” kwam razendsnel het  
antwoord “álles!”. En op de vraag wie ze 
hier gaat missen, klonk heel kordaat: 
“iedereen!”. Als je op zo’n manier afscheid 
van je collega’s kunt nemen, had je dus 
een ‘gouden’ werkkring èn dito werkgever. 
“Wat komt er voor in de plaats nu je hier 
vertrekt?” “Dat staat nog open ...”  
 In de beginjaren waren werk en moederschap goed te combineren en nu is het  
 gewoon druk. “Ik ga eerst moeder zijn; er zijn voor het gezin.” 

 
 We wensen Fanny een bijzonder mooie tijd.  
 
 Conny van der Bent-Rengers 
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MUSICALGROEP ODOORN ZOEKT NIEUWE LEDEN  
 
Musicalgroep Odoorn is sinds de versoepeling van de coronamaatregelen weer volop 
aan het repeteren. Ook het eerste optreden staat alweer gepland. De groep is aan het 
uitbreiden, maar we zijn nog niet op volle sterkte. Er kan nog meer bij!  
 
Wij zoeken mannen en vrouwen die graag zingen en acteren, zodat we weer een 
musical op de planken kunnen zetten en zangshows kunnen geven.  
Wat vragen we van je? Je dient elke woensdagavond beschikbaar te zijn voor de  
repetitie. Voor optredens wordt af en toe een extra repetitie ingelast. Daarnaast is van 
belang dat je houdt van gezelligheid, van af en toe iets leuks ondernemen met de 
groep en dat je bereid bent om soms iets extra’s te doen, zoals helpen met het  
opbouwen of afbreken van het decor, het uitzoeken van kleding of het uitvoeren van  
pr-activiteiten.  
 
Voor het lidmaatschap wordt een kleine bijdrage gevraagd. Heb je zin om deel uit te 
maken van deze gezellige groep? Laat het weten via Facebook,  
telefoon (06-29015121), mail (info@musicalgroepodoorn.nl),  
of het contactformulier op onze website (www.muscialgroepodoorn.nl).  
Dan nemen we contact met je op.  
 
Musicalgroep Odoorn  
 
____________________________________________________________________ 
 
KLEIN LEED 
 
Een rubriek met deze naam kom of kwam je in allerlei kranten/blaadjes vaak tegen. 
Het omgekeerde zie je eigenlijk nooit en ik zou ik niet weten hoe je een dergelijke  
rubriek zou willen noemen. 
“Klein liefs” klinkt zo weeïg, maar als het lief en leed is, zou dat de naam moeten zijn. 
Ik wil dan een gevalletje “klein liefs” kwijt, of in lekker weeïge termen, “met u delen”. 
 
Laatst was ik met de collectebus van Amnesty International onderweg op het voetpad 
langs de Nijkampenweg, toen mij een jonge knaap van ongeveer 10 jaar oud  
tegemoet kwam. Hij keek een moment naar de bus in mijn hand, deed een greep in 
zijn broekzak en stopte, zonder verder een woord te zeggen, een aantal munten in de 
bus. 
 
Ik was dusdanig verbouwereerd, dat ik alleen maar een bedankje heb kunnen  
stamelen. 
Die jeugd van tegenwoordig toch!!!!!  
 
 
Theo Zondag  
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HERTOGIN VAN BEDFORD 
OPENT BIJNA HAAR DEUREN IN VALTHE….. 

 

 
 

Zeer binnenkort bent u van harte welkom bij de  
“Hertogin van Bedford”, in ons Engels winkeltje en  

English Tea- and coffeeroom.  
In ons winkeltje: verse theesoorten, thee accessoires,  
bakmixen van de Korenmolen, snoepgoed, kaarsen,  

servetten, snuisterijen en veel (meest) Engelse brocante  
en nog meer.  

U kunt ook even genieten van verse thee of koffie, samen 
met een puntje van onze eigen heerlijke taart of cake of een 
Cornwall Cream Tea met onze overbekende English Scones 

met jam, clotted cream en lemon curd.  
 
Een Original High Tea of Afternoon Tea? Dat kan op  

afspraak ook. Bij mooi weer is het kleine terrasje open. 
 

Hou de website www.hertoginvanbedford.nl en/of  

Facebook in de gaten wanneer we open gaan.  
Van harte welkom:   ANDRÉ  EN  ROELOF 

(de voormalige uitbaters van Herberg de Boschrand) 
Telefoonnummer/whatsapp: 06 – 27 223 696 

Mailadres: info@hertoginvanbedford.nl 

 

HOOFDSTRAAT 10 A, VALTHE (ingang Langhietsweg)  

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.hertoginvanbedford.nl
mailto:info@hertoginvanbedford.nl
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SAMEN PRIJS! 

Voorafgaand: door een aantal jaar geleden de krachten te bundelen tussen onze kerk 
in Odoorn en de grote kerk in Emmen, tot de Samenwerkingskerk Emmen-Odoorn, 
werd sluiting van onze Margarethakerk voorkomen. Onze kerk kon niet verder  
vanwege het ontbreken van ouderlingen en diakenen. Bestuurlijk werden ze  
samengevoegd; de eigen identiteit werd echter wel behouden. Activiteiten werden door 
vrijwilligers ter hand genomen (o.a. tentoonstellingen, concerten) en de bezoeken zijn 
met 300% toegenomen. 

Enige tijd geleden ontvingen we bij de redactie een mail met de kop ‘Samen Prijs’ van 
Helene Westerik, pastoraal werkster. Eerder was zij geattendeerd op een oproep van 
het VKB (Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer) in de PKN (Protestante Kerk 
Nederland) waarvoor initiatieven werden gezocht.  
Het thema van de VKB- Mercer/Marsh Award 2021 was “Toekomstgericht  
Kerkbeheer door samenwerking en samenbinding”. 
Voor de oproep van het VKB moest een lijst worden ingevuld waar Helene  
aanvankelijk niet zo voor te porren was, maar omdat Willem Mulder van het SOKC wel 
enthousiast was, kwam het er toch van.  

De tijd verstreek sinds het inzenden van de benodigde formulieren maar op een mooie 
donderdag werd Helene gebeld of ze een paar dagen later, op  
9 oktober naar Amersfoort kon komen.  
Dit omdat ze tot een van de drie beste inzenders uit het land behoorde.  
Eenmaal daar bleek dat ze de éérste prijs had gewonnen. 

 
“Omdat we buiten de muren van de 
kerk in staat zijn gebleken de  
verbinding met onze omgeving aan te 
gaan”, aldus Helene. 

Foto, eerder geplaatst in het kerkblad 
Op Weg:  
In het midden Helene Westerik,  
geflankeerd door de  
Emmer kerkrentmeesters  
Gerard Huising en Jack Poel 
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Heel mooi zo’n eerste prijs, maar daar bleef het voor ons dorp niet bij. 

In die bewuste mail schreef Heleen ons: 

‘Hoe mooi is het om te delen van wat je hebt gewonnen! Als Kerk van Odoorn wonnen 
we een landelijke prijs voor onze manier van samenwerken met mensen en  
organisaties in Odoorn e.o. Een prijs waar we heel blij mee zijn, maar waarvan we ons 
ook realiseren dat we die niet hadden kunnen winnen zonder jullie. En dat willen we 
samen met jullie vieren. Daarom gaan we in het voorjaar van 2022 een samenzijn  
organiseren, waarbij we terugkijken op wat we deden, en nog steeds doen, maar waar  
we ook vooruit willen kijken. Wat zouden we nog meer voor elkaar kunnen  
betekenen? Bij de prijs hoort ook een geldbedrag. Ons verzoek aan jullie is om een 
plaatselijk doel aan te dragen waaraan we een bedrag van € 500,00 zouden kunnen 
schenken. Als we elkaar in het voorjaar treffen, maken we bekend voor welk doel we 
kiezen. Helene Westerik, mede namens alle vrijwilligers van de kerkelijke  
gemeenschap van Odoorn.’ 

Onder het genot van taart van Bakker Joost en een kop koffie kwamen de meeste  
vertegenwoordigers van lokale ondernemingen op 31 maart in Boshof 5 bijeen om bij 
te praten. Helene lichtte e.e.a. toe en vervolgens stelden de aanwezigen zich voor.  
De verbindende ideeën waarvoor hij/zij de geldprijs zouden inzetten, werden  
uiteengezet. 

Namens het SOKC was het echtpaar Willem en Corrie Mulder aanwezig.  
De spanning steeg toen Willem een map opende met daarin een toelichting op het  
verhaal van Helene. Er waren 2 ideeën die er voor hen uitsprongen:  
1. de ijsbaan voor iedereen in Odoorn èn omliggende dorpen en  
2. het idee van de lunch in de kerk. De uiteindelijke winnaar werd de ijsbaan van  
Klaasjan Niezing. Bijzonder is dat hij naast het ontvangen van de prijs, dat bedrag ten 
bate van dit doel verdubbelt! 

Het idee van Henkjan Niezing is 
bedoeld voor de periode van  
advent tot 9 januari: een ijsbaan 
voor de kerk op het plein, met daar 
omheen houten huisjes voor de 
verkoop van bijv. kniepertjes en 
chocolademelk. Het plan is  
duurzaam naar ik begrijp en zou zo 
mogelijk elk jaar moeten  
terugkeren.  

 

 

 

                                                                            (Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Tijdens deze bijeenkomst ontstonden naar aanleiding van het idee meer  
enthousiaste voorstellen over samenwerking: bijvoorbeeld een arrenslee  
laten rijden, middagen organiseren voor mensen uit de Paasbergen en 
middagen voor de scholen uit Odoorn en omliggende dorpen. Dit evenement  
combineren met de kerstmarkt, de kerk open laten zijn etc.  
Er waren nog meer partijen uit het dorp betrokken bij deze prijsvraag en het  
meedenken; zij komen waar mogelijk ook nog met hun inbreng. 

Nadien berichtte Helene Westerik nog: ‘De uitvoering gaan we dan ook  
gezamenlijk doen. Als je er niet was, sluit je alstublieft daarbij aan! We hebben elkaar 
hierin nodig. En verbinding maakt alles leuker!  
 
De volgende bijeenkomst is in de Oringer Marke - op 21 april, om 19.30 uur.  
Graag bij mij melden of je er dan bij kunt zijn’, aldus Helene. 

Het zou mooi zijn als we allen in de komende adventsperiode de schaatsen uit het vet 
kunnen halen en ons laven bij de ‘koek en zopie’. 

Conny van der Bent-Rengers 
_____________________________________________________________________ 

TAALVRIJWILLIGER 
 
Word taalvrijwilliger bij het Taalhuis Borger-Odoorn! 
 
Vind je het leuk om met taal en mensen te werken, beschik je over inlevingsvermogen, 
geduld en flexibiliteit? Beheers je de Nederlandse taal goed en ben je een paar uur 
per week beschikbaar om mensen te helpen die moeite hebben met lezen en  
schrijven? Kom dan ons team van taalvrijwilligers versterken!  
 
Voordat je aan de slag gaat als taalvrijwilliger krijg je een training waarin je leert hoe je 
dit doet. Tijdens deze training krijg je informatie over inwoners die je gaat helpen en 
over hoe volwassenen leren. Je leert hoe je jouw cursist(en) kunt motiveren,  
begeleiden en coachen tijdens het leren lezen en schrijven.   
 
Voor wie? 
Voor sommige inwoners is lezen en schrijven niet zo vanzelfsprekend. Zij kunnen  
hierbij wat hulp gebruiken. Het gaat hierbij om inwoners voor wie Nederlands de  
moedertaal is en voor inwoners waarvoor Nederlands hun tweede taal is. Het is een 
unieke, leerzame ervaring waarmee je het verschil in iemands leven kunt maken. 
 
Contact 
Is je interesse gewekt en lijkt het je leuk om aan de slag te gaan als taalvrijwilliger of 
wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen door te bellen naar  
0591-585554 of te mailen naar info@taalhuisborgerodoorn.nl  
Het Taalhuis 
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ONDER DE AANDACHT, DIACONALE PROJECTEN 

Nu we in dit nummer uitgebreid aandacht hebben besteed aan de kerk, is  
het wellicht aardig om de diaconale projecten die inmiddels zijn gerealiseerd of lopend 
zijn, onder de aandacht te brengen. Onderstaand overzicht werd daartoe door  
Willem Mulder namens het SOKC toegezonden. 

Soep op de stoep: met gemeente Borger-Odoorn en met voetbalvereniging Emmen. 
Projecten tegen eenzaamheid. 

De Proatbankies: Project net Andes van het maatschappelijk werk.  
In gesprek met hen die daar behoefte aan hebben, inclusief sturing/ondersteuning van 
de vrijwilligers die op die bankjes plaatsnemen. 

Film met nagesprek: met de bibliotheek. 

Pelgrimspad: route van 6 of 9 km over de geschiedenis van Odoorn.  
De 4e druk wordt nu in bestelling genomen door de grote belangstelling.  
Mogelijkheid tot het voeren van gesprekken en ook om een bezinningsmoment te  
pakken. Er staan vragen in het boekje. Deze is te koop bij lokale ondernemers.  
Een tweede wandelroute is in de maak. 

Kerkdiensten en muzikale bijeenkomsten op de zondagmiddag. 

Uitdeelactie: op touw gezet voor alle ouderen in het lokale verzorgingshuis met  
Paasmuffins van de bakker. 

Radioprogramma ZIN: over zingeving en levensvragen.  

Schilders in de regio: 40 dagen tijd met 15 thema’s over de kruisweg bij de weken voor 
Pasen. De Schilders staken de kruiswegstaties in een modern jasje, een onderdeel 
met een eigen zienswijze. 

Bezinningsochtenden: bij particuliere zorginstellingen en in dorpshuizen. Daarmee  
samenhangende vragen voor begeleiding van bewoners/familieleden; scholing van de 
zorgmedewerkers waar het gaat om zingeving, levensvragen en ethiek. 

Maandelijkse koffieochtenden: voor mensen uit Odoorn en omliggende dorpen. 

Conny van der Bent-Rengers 

_____________________________________________________________________ 

4 mei 2022 

Op 4 mei organiseert Dorpsbelangen om 19.30 vanaf de aula aan de Schaapstreek 
weer een stille tocht, die eindigt bij het oorlogsmonument. Om 20.00 zijn we daar twee 
minuten stil. Aansluitend is er een herdenkingsbijeenkomst in de kerk.   
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SUCCESVOL OPTREDEN VAN ROON STAAL IN ORINGER KERK 

Eindelijk, na meer dan 2 jaar, was het weer zover. Alle stoelen mochten weer naast 
elkaar in de kerk staan. 

Meer dan 100 mensen hebben genoten van het concert van Roon Staal. 
Deze werd uitgevoerd met een soort van lichtshow en dat leverde prachtige beelden 
op. Roon Staal was uitstekend in vorm. 

Het werd een avond met schitterende nummers, die in elkaar overvloeiden alsof ze bij 
elkaar hoorden. 

Ook werden er nummers van zijn oom Ede Staal ten gehore gebracht, zoals “Help me 
through the night”. Het is wel duidelijk dat Roon fan is van Paul Simon en van het duo  
Simon and Garfunkel. 

Zijn prachtige pianospel in combinatie met zijn mooie stem kwamen heel goed tot hun 
recht in de warme akoestiek van de kerk van Odoorn. 

Als je er niet bij was, heb je echt iets gemist. 

 

Tekst en foto: Willem Mulder 
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TENNISVERENIGING OKKO IN ODOORN PROMOOT SAMEN SPORTEN  
OP DE TENNISBAAN  
 
Het is algemeen bekend dat sporten goed is voor je lijf en leden.  
Tennisvereniging Okko gaat daarom in 2022 de toegang tot haar banen laag-
drempeliger maken. We hebben een paar mooie aanbiedingen voor de inwoners van 
Odoorn en de dorpen daaromheen om in de zomermaanden actief te blijven of te  
worden op de tennisbaan.  
 
Eigenlijk moet je al met sporten beginnen wanneer je jong bent. Voor een bruisende 
sportclub is het belangrijk om veel jeugdspelers te hebben. Schooltennis aanbieden 
dus! 
Op 22 en 29 maart zetten leerlingen van groep 3 tot en met 8 van basisschool de  
Weiert in Odoorn onder leiding van Daan Romp van tennisschool Future Tennis hun 
eerste stappen op de tennisbaan. Het was prachtig weer en de kinderen hebben  
genoten van de buitensport en van de fruitsnack van COOP Schippers.  
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Elf leerlingen maakten gebruik van de mogelijkheid tot twee gratis vervolglessen  
vanaf 11 april. Ze krijgen daarna een aanbod om voor de rest van het jaar lid te  
worden inclusief 8 trainingen.  
 
Maar Okko doet ook iets voor de oudere jeugd en de volwassenen. 
In de maanden juni, juli en augustus houdt Okko weer de Zomerchallenge voor niet 
leden. Dat is vrij spelen inclusief 5 lessen van tennisschool Future Tennis. 
Spelen zonder les kan in die periode ook. Handig voor bijvoorbeeld voetballers of  
volleyballers die kennis willen maken met tennis. 
 
Nieuw bij Okko is het zogenaamde Gezinslidmaatschap: gezinnen met kinderen  
kunnen bij Okko tennissen tegen een gereduceerd tarief per gezin. Na betaling van de 
officiële lidmaatschapsgelden en het invullen van een formulier op de Okko-website 
stort Okko een deel van je contributie terug. 
 
Wie een enkele keer wil tennissen kan een baan huren voor € 15.- per uur.  
Met deze acties verwacht het bestuur meer tennissers op het park zonder dat de  
huidige leden hier hinder van gaan ondervinden.  
 
Aanmelden voor de Zomerchallenge, zomertennis, het gezinslidmaatschap, het huren 
van een baan, of als lid kan digitaal via de website van TC Okko: www.tcokko.nl  
 
Log in en pak je sportieve kans! 

 
 PS  
 Okko wil daarnaast graag dat de gemeente Twee openbare  
 padelbanen laat aanleggen, die door iedereen gehuurd kunnen worden. 
 Padel is een sport die ook heel geschikt is voor ouderen, daarmee zou de    
 gemeente zijn beleid op een mooie manier in daden omzetten.  
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BERT & HARALD OP PAD 

We hebben er een paar jaar op moeten wachten, maar het paasvuur kon dit jaar  
eindelijk weer doorgaan. Allemaal leuk en aardig natuurlijk, zo’n vuurtje, maar het 
wordt nog leuker als er ook wat te eten en te drinken bij is! Barpersoneel was er  
genoeg. Echter geen mensen om hamburgers te bakken. Hoog tijd voor ons om weer 
eens op pad te gaan… 

Met nog een week te gaan tot het vuur zou worden aangestoken stond het warme eten 
een beetje op losse schroeven. Harald werd tijdens de wekelijkse “boudel-wandeling” 
gepolst. Bert had in de wandelgangen ook al iets opgevangen en twijfelde in eerste 
instantie. Dit wisten we overigens niet van elkaar. Op zondagmiddag hadden we een 
gezamenlijke verjaardag en daar kwam het verhaal nog even weer ter sprake.  
Vijf minuten later was het geregeld en konden we ons opmaken voor een avondje  
bakken. We ging overigens niet met z’n tweeën op pad, Harald ’s vriendin Carmen was 
er ook om ons te helpen. 

Het paasvuur werd om half 8 ontstoken en de drankjes gingen toen al vrolijk rond.  
De bakplaat stond er een beetje verlaten bij. Maar om kwart over 8 konden we los! 
Gasflessen open, bakplaat ingevet en bakken maar! Als een geolied team hebben we 
ons de hele avond prima vermaakt en iedereen die dat wilde van een broodje  
hamburger voorzien. Onder het motto “weet wat je verkoopt” hebben we uiteraard zelf 
even voorgeproefd. We kunnen niet anders zeggen dan dat het echt een hele leuke en 
gezellige avond was. We hopen dat iedereen enorm genoten heeft. Niet alleen van de 
hamburgers, maar ook van het paasvuur natuurlijk. Wat ons betreft: tot volgend jaar!!! 

Bert & Harald 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s 

(Egbert Tingen en  

Marcel Kuipers) 



22 

 

 VERKEERSPERIKELEN  
 
Niets dat zo veel ergernis kan oproepen als verkeer. Het harde rijden, fout parkeren, 
noem maar op. Dorpsbelangen Odoorn heeft zich ten doel gesteld om te kijken hoe 
we hopelijk enkele verkeersperikelen kunnen verminderen. 

Snelheid 
We hebben van de gemeente twee matrixborden in bruikleen gekregen. Deze  
borden rouleren binnen de dorpen Exloo, Valthe, Odoornerveen en Odoorn. Op het 
moment van schrijven hangen ze nu in Klijndijk aan de Melkweg. Misschien heeft u 
ze wel gezien. Om de borden uit te testen zijn deze eerst bij de basisschool en  
gymzaal in Odoorn opgehangen. In deze 30 km zone konden we beide apparaten tot 
in de finesses leren kennen. Het bleek dat de borden eerst te gevoelig waren  
afgesteld. Veel enthousiaste bewoners probeerden de borden te activeren door zo 
hard mogelijk te gaan fietsen. Na het opschroeven van de minimale snelheid konden 
we aan een nauwkeurige meting beginnen. 

De volgende gegevens zijn van afgelopen januari: 

Nijkampenweg 30 km zone (Basisschool de Weiert) 

Aantal metingen:   14.129 
Aantal snelheidsovertredingen: 61.2% 
Hoogst gemeten snelheid:  78 km/h 

De Goorns 30 km zone (Basisschool) 

Aantal metingen:   17.199 
Aantal snelheidsovertredingen: 49.9% 
Hoogst gemeten snelheid:  70 km/h 

Het eerste dat opvalt is het hoge percentage overtredingen. Regelmatig stuiteren de 
kinderen achter hun bureaus vanwege het voorbij stuivende verkeer. Wat bijzonder 
is, is dat deze hoge snelheden over de gehele dag plaatsvinden, dus ook tijdens 
schooluren! Naar aanleiding van de gemeten gegevens rondom school zijn we met 
de gemeente in gesprek. De overige locaties in het dorp worden op een later tijdstip 
dit jaar gemeten. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan de Torenweg en de in- en 
uitgangen van het dorp. 
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PARKEREN   
 
Naast hard rijden is ook het parkeergedrag een gevaar voor de kinderen rondom 
school. Regelmatig is het een chaos van auto’s die in bochten geparkeerd staan  
waardoor het overzicht totaal weg is. Ook het kapotrijden van de bermen is een  
ergernis voor vele omwonenden van de school. Nu is het gemakkelijk om te zeggen 
dat er te weinig parkeerplekken zijn en zou men de instanties van alles de schuld  
kunnen geven.  Maar bekijk het ook eens van de andere kant. Vanuit school is het  
hele dorp bereikbaar op een fietsafstand van maximaal 1.500 m. Het lijkt ons dat het 
voor de meeste mensen gemakkelijk te doen moet zijn om maximaal een kwartier aan 
te houden voor alleen het heen- en weer fietsen met kinderen. Probeer alstublieft eens 
te kijken wat u als ouder kunt doen om de hoeveelheid auto’s rondom school en dus 
ook de gevaarlijke situatie te beperken. 
 
Naast het parkeren bij school willen we ook aandacht geven aan het overmatige  
parkeren op het plein bij de kerk. Enkele jaren geleden is er een ontzettend mooi plein 
gerealiseerd waar we veel mooie dingen mee konden doen. Maar het blijkt uiteindelijk 
een enorme verzamelplaats van fietsendragers, waar een auto aan vast zit, te zijn  
geworden. We hoorden diverse klachten vanuit het dorp of hier wat aan gedaan kon 
worden. In goed overleg met de Oringer Marke en gemeente gaan we het plein,  
uitgezonderd voor de vergunninghouders, dichtzetten voor alle auto’s. We zijn bezig 
met verkeersborden om toeristen te verwijzen naar de Schaapstreek. Tegenover de 
aula is, naast de weg, een lange strook vrije grond waar veel auto’s kunnen staan.  
Het is maar 200 m vanaf het plein maar geeft het dorp al een fijnere uitstraling.  
Daarnaast is deze locatie een mooi startpunt van de fietsroute. 
 
Al met al gebeurt er nu een hoop in het dorp voor wat betreft de verkeersveiligheid. 
We hopen dat u na het lezen van dit stuk misschien ook eens kunt nadenken over wat 
u kunt doen om ons prachtig dorp wat veiliger te maken! 
 
Alvast bedankt! 
Dorpsbelangen Odoorn 
_____________________________________________________________________ 
Noodhulp Oekraïne  
 
We merken dat er wat minder belangstelling is, maar hulp voor Oekraïne is  
onverminderd nodig. De Kerk van Odoorn is verzamelpunt voor goederen die via een 
kerk in Hoogeveen naar de Oekraïne gebracht worden. Daarom is de kerk elke 
woensdagmiddag open van 15.30-17.30 om goederen te brengen. Graag alleen maar 
de goederen te brengen die gevraagd worden. Op dit moment is dat met name  
voedsel; in blik of pakken (melk e.d.), babyvoeding, luiers, maandverband,  
incontinentiemateriaal, tandpasta en tandenborstels, hygiënedoekjes etc.  
 
Nadere info: Willem Mulder: 06-48717475 
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RARA WAT IS DIT? 
 
Het onderdeel waar ik vorige maand nieuwsgierig  
naar was, is helaas niet herkend. Het is een 
“tailpiece” van een gitaar. Hieraan worden de  
snaren bevestigd en over een kam geleid. Zo  
kunnen de trillingen bij de klankkast komen en 

horen wij die als muziek. 
 

Deze maand vraag ik de aandacht voor een onderdeel. Ik denk dat we deze of een 
vorm ervan allemaal wel thuis hebben. Misschien wel zonder dat we ons er bewust 
van zijn. Ik moet bekennen dat ik het voorwerp liever niet gebruik. Mocht u weten 

waar het om gaat hoor ik het graag van u. 
 



25 

 

VILLA JOEP 

Als je dit hoort denk je gelijk aan iets vrolijks, een villa is een mooi huis, en Joep is een 
vrolijke naam. In dit geval is het dubbel, de meeste mensen weten dat inmiddels.  
Stichting Villa Joep is de stichting die fondsen werft om de strijd aan te gaan met  
neuroblastoom, een vorm van kinderkanker. 
Een afschuwelijke ziekte, die vooral jonge kinderen treft, en die heel vaak niet goed 
afloopt, soms gelukkig ook wel! De ouders van Joep, een kindje dat door deze ziekte 
getroffen werd hebben deze stichting in 2002 in het leven geroepen.  
De familie Schippers heeft ook heel wat voetstappen liggen in het Prinses Maxima 
centrum in Utrecht. Helaas mocht het voor Florian Schippers niet goed aflopen. 

Na een tijdje is Jeroen Schippers 
toch weer heel actief bezig gegaan 
met het werven van fondsen en is 
nauw betrokken bij deze Stichting. 
Ook is hij nog regelmatig in Utrecht 
te vinden om gesprekken te voeren 
met ouders die midden in dit proces 
zitten. Een bijzonder waardevolle 
taak. 

De Handwerkgroep van de Vrouwen 
van NU Odoorn, onder leiding van 
Dinie Wilting bood Jeroen een  
cheque aan van € 1.570,-- bestemd 
voor Villa Joep.  

Dit hebben we met allemaal vrijwilligers bij elkaar 
verdiend met handwerkstukken die we in de loop 
der jaren verkocht hebben, vaak zelfs in een 
kraam bij COOP supermarkt  in Odoorn. 

Er wordt ieder jaar een ander goed doel gekozen 
en dit jaar is dat Villa Joep. 
 
Fijn dat we als vrouwen een steentje kunnen  
bijdragen in het onderzoek naar genezing van 
deze vreselijke ziekte.  

Riety Beuker 

 

 

(eigen foto’s) 
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VERSLAG BIJEENKOMST VROUWEN VAN NU 11 APRIL 2020 
 
In een zeer sfeervol ingericht Klankholt kwamen zo’n kleine 50 vrouwen van Nu bij  
elkaar om te luisteren naar het verhaal Van Mariska Oving ui Odoornerveen. Geheel in 
het teken van aanstaande Pasen ging het over het ei en alles wat daar mee te maken 
heeft. Op de tafels stond een schaal paasbrood, er waren paaseitjes en onder het  
genot van een kopje koffie of thee konden we luisteren (en kijken) naar het verhaal van 
Mariska.  
 
Maar eerst ging de aandacht naar het uitreiken van een cheque aan Jeroen Schippers, 
die het prachtige bedrag van maar liefst 1.570 euro in ontvangst kon nemen van  
Dinie Wilting. Dit bedrag was bijeengebracht door de voormalige handwerkgroep. Door 
de verkoop van door verschillende vrouwen gebreide, genaaide, geknutselde  
producten kon dit mooie bedrag overhandigd worden. Villa Joep is een stichting die 
zich inzet voor onderzoek naar neuroblastoom, een zeer ernstige vorm van  
kinderkanker. Jeroen Schippers is hier nauw bij betrokken en nam namens deze  
stichting de cheque in ontvangst. 
  
Daarna was het woord aan Mariska Oving. Zij is mede-eigenaar van een groot  
pluimveebedrijf in Odoornerveen. Samen met haar man houden zij in 2 moderne  
schuren zo’n 60.000 legkippen. Het zijn vrije- uitloopkippen, waarbij veel aandacht is 
voor het welzijn van de dieren. Zij gaf ons een goed inzicht in de bedrijfsvoering.  
Een grote impact op de sector, en ook zeker op hun bedrijf heeft de fipronilcrisis in 
2017 gehad, waardoor zij al hun kippen hebben moeten ruimen en maanden geen  
productie hebben kunnen draaien. Gelukkig hebben zij desondanks het hoofd boven 
water kunnen houden en produceren nu weer volop! Mariska is aangesloten  
(en woordvoerder) bij De MmmEggies, een club van vrouwelijke pluimveehouders,  
die zich inzetten voor de promotie van het Nederlands ei. Zij presenteren zich op  
beurzen en manifestaties zoals De Nijmeegse 4 daagse. Ze vallen op door hun hoge 
hakken en mooie roze bloesjes.  
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Hun motto is: 
“Het Nederlandse ei een gezond, veilig en duurzaam product is waarbij het dierwelzijn 
hoog in het vaandel staat! Iedere dag een ei maakt iedereen blij!” 
  
Helaas liet de apparatuur ons in de steek waardoor de film niet vertoond kon worden, 
maar ondanks dat kregen we een goed beeld van het bedrijf en was het een zeer  
interessant verhaal. Er waren nog veel vragen en na afloop kon men nog een rondje 
doen langs de panelen met uitgebreide informatie. Er waren eieren in verschillende 
kleuren en groottes uitgestald en men kon folders met recepten, boekjes en  
knutselplaten voor kinderen meenemen. 
  
Marieke, onze voorzitter sloot de avond mooi af met een poëzie versje waarin min of 
meer antwoord werd gegeven op de vraag: wat was er eerst, de kip of het ei? Dat zal 
altijd wel een grote vraag blijven!! Geheel in stijl kreeg ieder nog een doosje eieren 
mee, waarna men tevreden huiswaarts ging. 
 
Dit was de laatste avond voor de zomer; de volgende bijeenkomst is op maandag  
12 september, wederom in het Klankholt. In de zomer zijn er nog diverse activiteiten: 
houd de website en mail in de gaten! 
 
Tettie Drijfholt 
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BORREL VOOR DE START 

Het lijkt er op dat we corona achter 
ons laten en er dit jaar weer 
‘gewoon’ van alles georganiseerd 
mag worden. De bolderwagen is 
gekeurd en staat er weer netjes bij. 
De reserveringen komen weer  
binnen. Maar om activiteiten te 
kunnen organiseren zijn er altijd 
vrijwilligers nodig. Dorpsbelangen 
maakt gebruik van diverse  
vrijwilligers voor allerhande taken. En er is een vaste groep vrijwilligers die ingezet 
kunnen worden als verkeersregelaar of trekkerchauffeur voor de bolderwagen.  
Mannen en vrouwen die een training gevolgd hebben voor hun taak, de regels kennen 
en altijd ingezet kunnen worden. 
Voor deze groep zijn we dit jaar gestart met een gezamenlijke borrel bij de Boshof. 
Gezellig! Gewoon omdat het weer kan! 

  Dorpsbelangen 
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ORINGER OPSCHOONDAG 

Twee jaar was er geen opschoondag i.v.m. corona, mensen mochten niet  

samenkomen. In 2021 hebben we in het najaar een kleine poging gedaan om  

mensen te mobiliseren de leefomgeving weer netjes te maken. Helaas was er toen, 

naast het bestuur van dorpsbelangen, één vrijwilliger en liepen we in de stromende 

regen zwerfvuil te verzamelen. 

Dit jaar was gelukkig  

anders, de opkomst was 

goed (kan natuurlijk  

beter) en het weer was 

heel goed (kon niet  

beter). 

 

 

 

In de stralende zon  

begonnen we met een kopje 

koffie op het terras. 

En met vereende  

krachten gingen we op pad. 

Heel bijzonder wat je soms 

langs de wegen als  

zwerfvuil aantreft. Bij de afsluiting is het dan ook altijd een soort wedstrijdje wie het 

meest vreemde of bizarre vuil heeft gevonden. Mensen verliezen rare dingen als ze 

onderweg zijn. 

Het was de moeide waard want er is 115 kg vuil gevonden langs wegen en straten. 

Wel heel triest eigenlijk, maar fijn dat het weer (even) schoon is. 

Dorpsbelangen 
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VREEMDE SNELHEIDSBEPERKINGEN 

Als u via de Torenweg en de Torenwijk het dorp uitrijdt en u zou een van de zijwegen 
richting het veld willen inslaan, komt u sinds enige tijd bijzonder vreemde  
verkeersborden tegen. 
U mag dan op (soms half) verharde landweggetjes nog maar maximaal 60 km per uur 
rijden!!! Dat geldt bijvoorbeeld voor het keienweggetje naar het sportpark en ook voor 
andere wegen, die weliswaar in het begin van betonplaten zijn voorzien, maar  
overgaan in een zandweg. 
Als je deze weggetjes weer uitrijdt, staat er vervolgens, vlak voor de aansluiting op de 
Torenweg of de Torenwijk weg een bord met einde 60!!. 
Je mag dan blijkbaar met 80 km per uur proberen een haakse bocht te maken om 
weer op de Torenweg/Torenwijk te geraken. 
 
Als voormalig ambtenaar zou ik van nature niet tegen regulering moeten zijn, maar ik 
vind deze “borden-diarree” wel een klein beetje overdreven. 
Misschien hangt het samen met het feit dat de Torenweg in de bebouwde kom  
30 km-weg is geworden, maar dat is een voor vrijwel iedereen te begrijpen maatregel. 
Bovendien is dat mede op verzoek van de aanwonenden gebeurd. 
Waarom dan ook op allerlei landweggetjes borden geplaatst moeten worden is mij dan 
nog steeds een raadsel. Collega redacteur Bert van der Lit is de klap van de  
confrontatie met deze “waanzin” nóg niet weer helemaal te boven! 
Men moet ook aan de (volks)gezondheid van de burgers van deze gemeente denken. 
 
 
Theo Zondag 



31 

 

ACTIVITEITEN NAM AAN DE TORENWIJK 

Het was u misschien al een tijdje opgevallen, aan de Torenwijk wordt op de  
NAM-locatie hard gewerkt met grote, geheimzinnige apparaten en machines. 
Nieuwsgierig als ik ben heb ik eens even navraag gedaan bij de NAM, want alles wat 
verband houdt met olie en gas is 
natuurlijk tegenwoordig van  
belang. Gaat het om een sluiting 
van een gas- of olieveld, de  
heropening van een al gesloten 
bron etc. etc. 
 
Het bleek minder spannend. 
Volgens de informatie van de 
NAM, die trouwens via een  
brochure in de buurt keurig  
bekend was gemaakt, gaat het 
om groot onderhoud van een  
bestaande, maar niet meer  
gebruikte transportleiding.  
Deze loopt van het voormalige 
gasveld bij Roswinkel naar een afleverpunt bij Elp. Aan de Torenweg komt deze  
bovengronds, dat zal wel zijn om inspecties en onderhoud mogelijk te maken. 
 
Dat is toch een verschil met de gangen van de mol in onze tuin, die komen op de  
gekste plekken bovengrond en niet voor inspectie of onderhoud. 
De leiding wordt inwendig schoon gemaakt en de uiteinden worden met camera ’s  
geïnspecteerd. Hiermee wil men een beeld krijgen van, in NAM-termen, “de integriteit” 
van de leiding. 
 
Daarna wordt de leiding geconserveerd en vervolgens is het de bedoeling om te  
onderzoeken of de leiding ooit weer een rol kan spelen bij de energietransitie. 
Ik neem aan dat het dan bijvoorbeeld gaat om het transport van waterstof. 
 
Wie weet wordt de Torenwijk ooit nog een belangrijk knooppunt in grootse  
ontwikkelingen. 

 
  
           Theo Zondag  
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PAASEIEREN ZOEKEN 

Op tweede Paasdag was het een gezellige  
drukte rondom de Klauterkuil in Langhieten 2.  
De kinderen uit de buurt gingen samen op zoek 
naar de gekleurde en natuurlijk de twee Gouden 
Paaseieren die door de Paashaas verstopt  
waren. Er werd fanatiek gezocht en gevonden! 
Het was dubbel feest, want ook het bord met 
daarop de naam van de nieuwe Speeltuin  
"de Klauterkuil" werd onthuld. En daar hield het 
feest niet mee op: ook de uitslag van de  
ballonenwedstrijd werd bekend gemaakt.  
Deze ballonnen waren opgelaten tijdens de 
feestelijke opening van de Klauterkuil een 
maand geleden. De ballonnen van Evie,  
Lev en Giel zijn het verst gekomen en dat was 
wel een prijsje waard!! 

Na het harde zoeken stond bij de speeltuin aan 
de Blauwgras wat lekkers en drinken klaar voor 
iedereen.  

Als klap op de vuurpijl konden de volwassenen laten zien hoe goed ze kunnen gooien 
en vangen tijdens het "Legendarische Eiergooi en vangspektakel". Het viel niet mee 
om de rauwe Paaseieren van grote afstand te vangen. Maar uiteindelijk zijn er  
2 winnaars uitgekomen die heeeeeeel ver gegooid en gevangen hebben: meer dan  
30 meter!!! De gedoodverfde favorieten werden uiteindelijk ook de winnaars.  
Van harte gefeliciteerd Jurek Oortwijn en Guido Kluck!! 

Alle kinderen kregen nog een  
verrassingszakje en een  
chocolade Paashaas mee naar 
huis. En zo kon iedereen tevreden 
huiswaarts.  
Of naar de meubelboulevards..... 

 

Speeltuinvereniging Langhieten 2 
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HARTVERWARMENDE ACTIES VOOR OEKRAÏNE  

We begonnen enkele weken geleden met een lied op het schoolplein.  
De kinderen zongen vol overgave en heel muzikaal; het klonk echt mooi! Ouders en 
andere inwoners uit het dorp kwamen luisteren en gaven gul aan kinderen die met de 
pot rond gingen. In 5 minuten hadden we de eerste € 212.- al binnen.   

Inmiddels hebben ook heel veel kinderen zelf initiatieven genomen om nog meer geld 
in te zamelen. Kinderen van de groepen 5 en 6 hebben al veel gedaan en de laatste 
alinea van dit verslag is dan ook van hun hand!  Enkele kinderen van groep 7 zijn druk 
bezig met het organiseren van een sponsorloop. We verwachten een enorm bedrag 
over te maken op giro 555 en vinden het geweldig dat onze kinderen zo betrokken zijn 
en blijven. 

Verhaaltje van de kinderen van groep 6  

Groep 5 en 6 hebben een kleedjesmarkt gedaan voor de actie Oekraïne.  
En we hebben paaseitjes, kniepertjes, cupcakes verkocht. Ook hebben we flessen 
opgehaald voor statiegeld.  

 In totaal hebben we met deze twee  
 groepen bij elkaar € 405.- opgehaald.  
 De kleedjesmarkt was heel erg leuk.  
 

 W e zouden eerst op het gras voor de lokalen, maar het   
 regende heel hard, en het sneeuwde een beetje.  
 Daarom hebben we het gedaan in het speellokaal.  
 Er kwamen heel veel kijkers en kopers.  

Het was jammer dat de tijd zo snel ging. We hebben alleen voor de kleedjesmarkt  
€ 100.- opgehaald. Iedereen heel hartelijk bedankt.  

Kinderen groep 5 en 6 

Heel de school zingt voor Oekraïne: "wij staan hier sterk" 

Tekenen voor Oekraïne 
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OVERDRACHT MONUMENT 

Op dinsdag 12 april was het 77 jaar geleden dat Odoorn werd bevrijd.  
Traditiegetrouw is daarom de zorg voor het monument weer overgedragen door groep 
8 aan groep 7.  

Na een indrukwekkende toespraak 
van Martine Stulp, schoolleider,  
lazen achtereenvolgens 2 meisjes 
van groep 8 en daarna van groep  
7 hun zelfgeschreven gedichten voor.  
 

De toespraak repte over de voorbije 
2e wereldoorlog en de huidige  
oorlog in Oekraïne.  

 

 

 

 

 

 

Op de foto staan Emma en Sterre die hun  

gedicht voordragen. 
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ONDERTUSSEN BIJ ODO 
 
Zaterdag 12 maart hebben we als vereniging de jaarlijkse  
potgrondactie gehad. Al waren er veel zieken onder de leden van 
Odo, dus minder handjes om te helpen, het was een geslaagde 
actie. Iedereen bedankt voor de medewerking en steun aan de 
club.  
 
Pleinconcert! 
Dinsdag 24 mei geeft Odo “bij 
droog weer “een concert op het 
plein naast de Hervormde Kerk in 
Odoorn. Mocht het weer het niet 
toelaten proberen we het een 
week later, op dinsdag  
31 mei. Aanvang 19.30 uur 
 
Zet alvast in je agenda: 
 
Open repetitie 7 juni 
Zou je een harmonie-instrument willen leren bespelen, of bespeelt je die al en ben je 
op zoek naar een orkest? Kom dan kennismaken met onze vereniging. Er is koffie, 
gelegenheid een instrument te proberen en vragen te stellen.  
Aanvang: 19.15 uur tot 20.00 uur. Aanmelden: op www.muziekverenigingodo.nl 
 
 



36 

 

GRATIS EN VOOR NIKS 

Op het adres Bente 2 is geopend onder het  
motto "neem en lees" De Weggeverij.  
Boeken die het waard zijn gelezen te worden.  
 
Gezienus Omvlee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Vacature: 

Tuinhulp en spoelkeuken!   

Op de zaterdagen en in de vakanties zijn wij opzoek naar een tuinhulp en hulp in de 
spoelkeuken. Ben jij minimaal 15 jaar, kun jij de handjes uit de mouwen te steken? Kan 

je zelfstandig werken en heb je oog voor detail? Dan hebben wij voor jou het  
perfecte baantje in een gezellig en gemotiveerd bedrijf!  

Per direct en je wordt goed ingewerkt!  

Met een startloon van €5,00 per uur.  

Bel, mail of kom langs!  

0591-513536 / info@restaurantdegaffel.nl 
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BOEKBESPREKING: 
Ik kan nog steeds niet vliegen, Anna Woltz, uitgever: Querido, juni 2020. 

Luuk en Ida gaan na de oorlog voor een paar maanden naar Denemarken. Om aan te 
sterken. Er zijn wellicht lezers die dat nog weten, of zelf meegemaakt hebben. Ze  
vertrekken met een grote groep kinderen, en komen dan samen in één gastgezin  
terecht. Maar hun verhaal en gedrag is totaal anders.  

Luuk blijft eten van al het lekkers dat ze voorgeschoteld krijgen. Ida krijgt geen hap 
door haar keel. De moeder van Luuk zat in het verzet, en was heel veel van huis. Hij 
en zijn vader dachten dat dat was om het verzetswerk, maar Luuk betrapt haar op een 
keer zoenend met een andere man. Hij kan het haar maar moeilijk vergeven. Ida is 
heel stil, en is het beste op haar gemak bij de paarden. Er is één speciaal paard, dat 
ze Pelgrim noemt. Want een pelgrim is een reiziger, op zoek naar een wonder. Vijf jaar 
lang heeft zij gedacht: ‘als de oorlog voorbij is, dan komt alles goed, dan is alles moge-
lijk, dan kan ik vliegen’. Maar dat bleek niet zo te zijn…. 

Op de boerderij waar ze wonen neemt Kirsten, de dochter des huizes hen vaak op 
sleeptouw. Ook zij heeft haar eigen verhaal; een moeizame relatie met haar vader,  
en een eigengereid karakter. Luuk wordt verliefd op haar, maar hij is nog veel te jong 
voor alles waar Kirsten mee bezig is.  

In de drie maanden dat Luuk en Ida in Denemarken wonen, komen zij niet alleen op 
krachten, maar ook op verhaal. Luuk leert inzien dat hij zijn moeder niet moet blijven 
afrekenen op wat er gebeurd is. Ze heeft immers hem en zijn vader uiteindelijk niet 
verlaten. Ida blijkt op zoek te zijn naar haar vader, die als dwangarbeider naar  
Duitsland moest en niet terug was gekomen. Haar moeder had haar verteld dat hij was 
overleden, maar zij wilde daar niets van weten. Althans, ze wilde en kon het niet gelo-
ven. Op een dag vertrekt ze zonder dat ze het heeft aangekondigd met het paard Pel-
grim naar een kamp waar mensen uit Duitsland zouden zitten. Ze raakt de weg kwijt, 
maar komt weer thuis doordat Luuk en Kirsten haar zijn gaan zoeken en vinden. Als ze 
nadien weken op bed moet liggen vanwege een longontsteking is het Luuk die naast 
haar bed zit en haar verzorgt. Ze gaat anders kijken naar wat er gebeurd is.  
En ze leren ook elkaar anders te zien.  

Als ze terugkeren naar Nederland is er veel veranderd. Op de terugweg, in de bus, 
zitten ze naast elkaar; de andere kinderen schreeuwen, maar zij niet. En als Luuk op 
enig moment Ida aankijkt, krijgt ze een wonderlijk gevoel in haar buik. Alsof ze 
vliegt….. 

Anna Woltz schreef dit boek naar aanleiding van de ervaringen van haar eigen vader 
die ook in de zomer van 1945 in Denemarken ging aansterken. Het is een boek dat 
ons meeneemt in de verhalen van kinderen die een oorlog en honger en tekorten mee-
maakten. Ze zien tijdens de oorlog  ook de gevolgen van keuzes die volwassenen ma-
ken. Goed om bij stil te staan. Zeker nu er niet ver van ons ook een oorlog woedt.  

Helene Westerik en Florien van Heest 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS APRIL 2022 
 
Kijk op onze website www.bibliotheekodoorn.nl voor de 
actuele stand van zaken of activiteiten wel of niet  
doorgaan. 
 
Verkoop afgeschreven boeken en tijdschriften 
 
Eerder dan u van ons gewend zijn we maandag 14 maart gestart met onze verkoop 
van afgeschreven boeken en tijdschriften. Dit heeft te maken met de aanstaande 
verhuizing van de bibliotheek. De opbrengst hiervan gaat naar giro 555. 
Samen in actie voor Oekraïne. 
 
Verhuizing bibliotheek 
 
Zoals u wellicht al gehoord of gelezen hebt gaat de bibliotheek verhuizen. Ons huidig 
onderkomen aan de Langhieten 5 wordt verbouwd tot appartementen. Voor de  
bibliotheek is een mooie plek gevonden in De Oringer Stee aan de Hoofdstraat. 
De exacte datum van de verhuizing is nog niet bekend, maar dat zal dit voorjaar zijn. 
Houd dus goed het volgende nummer in de gaten en onze website 
www.bibliotheekodoorn.nl of Facebook. 
   
De bibliotheek is Koningsdag 27 april gesloten  
 
Bibliotheek, Langhieten 5 in Odoorn. 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Onder leiding van Archeoloog professor Van Giffen werd het Eppiesbergje 
afgegraven in 1937. 

De zo karakteristieke eik die op de grafheuvel staat werd bewaard. 
 
 


