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32e jaargang no. 8 

April 2020 

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 
 

Het is op dit moment niet mogelijk te zeggen wanner er weer kerkdiensten  
gehouden zullen worden. Informatie over de diensten kunt u vinden op de borden bij 
de kerk."   
 
Voor meer informatie kunt u bellen met Willem Mulder (0591-513174), of kijken op de  
website (www.vrijzinnigekerkodoorn.nl) of op Facebook: @KerkOdoorn 
 
 
DORPSAGENDA 
 
In deze tijd van de Corona virus zijn er geen agenda activiteiten . 
 
 
AFVALKALENDER 2020 
 
28 april GFT, LET OP: zaterdag 9 mei plastic EN oud papier, 12 mei restafval,  
19 mei GFT, 26 mei plastic. 
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VAN DE REDACTIE 

 

Deze keer vind ik het lastig om hier iets te schrijven. We kunnen er niet omheen. 

Eerst dacht ik, ”het valt wel mee, een griepje”. Helaas blijkt het anders te zijn,  

een gezondheidsbedreiging die we wel serieus moeten nemen. Echter vind ik het wel 

lastig. Lastig om nu te luisteren naar alle “specialisten”. Iedereen schijnt er deskundig 

in te zijn. Ik vind het lastig om in de avond de tv aan te zetten, en weer overspoeld te 

worden met informatie over de corona in praatprogramma’s etc. Natuurlijk willen we 

wel geïnformeerd worden, maar de corona neemt ons leven over en dat laten we toe. 

 

Ik vind het lastig om niet naar familie te kunnen gaan. Mijn vader niet te kunnen zien 

omdat hij wel degelijk tot de risicogroep gerekend moet worden. Lastig om m’n werk 

goed te doen. Lastig dat alles wordt afgezegd. En omdat alles voor iedereen best 

lastig is, vinden we het van de redactie des te belangrijker dat de dorpskrant 

“gewoon” door gaat. Mocht u zelf iets kwijt willen kan dat natuurlijk ook.  

 

Mail ons gerust, wij gaan gewoon door! 

 

Bert van der Lit 

__________________________________________________________________ 

 

Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 

Het volgende nummer verschijnt op 28 mei 2020 

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 19 mei 2020. 

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 

 

23 maart - Tes Eefting, dochter van Vera Kirchhof & Gerard Eefting 

15 april - Quinten Eefting, zoon van Mariejose & Lucas Eefting 

 

LET OP: de redactie doet haar best alle geboortes te vermelden, maar toch kan 

er ons wel eens eentje ontgaan. Dus weet u van een geboorte in het dorp, meld het 

ons alstublieft! 

 

http://www.odoorn.nu
mailto:redactie@odoorn.nu
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OPGERUIMD STAAT NETJES   

 

Ik ben geen fan van Marie Kondo die beweert dat opruimen je gelukkiger maakt. Want 

ik heb dat beslist niet zo ervaren! Maar rigoureus opruimen, moest ik wel. Wij gingen 

namelijk verhuizen naar een huis met minder zolders. Wij bezaten maar liefst drie van 

die verzamelplekken plus een kelder. Je wilt niet weten wat je daar allemaal opslaan 

kunt! Wij hebben onze geliefde woonstee overgedaan aan een geweldig echtpaar dat 

ik dit gerieflijke huis van harte gun, maar toch heeft het heimwee mij nu een beetje in 

zijn greep. Want, weer een afscheid en daarmee gepaard gaande een vorm van rouw!  

Onze leeftijdsgroep neemt al zoveel afscheid, op allerlei terrein. De laatst  

toegevoegde vorm van rouw is die rondom het Corona-gebeuren; rouwen om datgene 

wat allemaal zo vanzelfsprekend voor ons was. Bepaalde gebeurtenissen in ons leven 

dwingen ons om tussen ratio en emotie een nieuw evenwicht te zoeken. Ik denk dat 

wij allemaal de laatste tijd veel hebben ‘geleerd’ en bijgesteld. 

 

Om terug te komen op onze verhuizing: Wij hebben in Odoorn letterlijk en figuurlijk 

veel ‘ballast’ achtergelaten, maar onze fijne herinneringen zullen ons begeleiden. 

‘Opgeruimd’ gaan wij in Emmen een nieuwe fase van ons leven opstarten. 

Onlangs mocht ik in het ledenmagazine van Icare iets vertellen over naoberschap.  

Ik verwoordde hoe ik de aandacht, betrokkenheid en zorg van onze buren heb  

ervaren. En niet alleen van ónze buren. Naoberschap staat bij veel Oringers hoog in 

het vaandel. Een van de vele positieve herinneringen en ervaringen die ik meeneem 

en verder uit zal dragen! Jullie merken dit is een column die eigenlijk geen column 

heten mag; beginnend met opruimgoeroe Marie Kondo, maar uitmondend in een soort 

van afscheidsbrief. Want mijn vertrek naar Emmen, betekent tevens mijn afscheid als  

columnist voor Oes Dorp. Als rechtgeaarde Drent, die de streektaal een warm hart  

toedraagt, doe ik dat uiteraard met een afscheidsgroet aan jullie in het Drents: 

 

Goed gaon lu!  

 

Aagje Blink 
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ODOORN 75 JAAR BEVRIJD 

 

Op 11 april was het 75 jaar geleden dat Odoorn na bijna 5 jaar oorlog, de vrijheid terug 

kreeg. Ter gelegenheid daarvan zou een verzameling memorabilia in de kerk  

bijeengebracht worden om voor het publiek ten toon te stellen. Daarbij zouden ook de 

schoolkinderen van De Weiert betrokken worden. Helaas is dit allemaal anders  

gelopen. Vanwege o.a. de 1½
e
 meter maatregel die tijdens deze coronacrisis voor ons 

allemaal geldt, was een samenzijn in de kerk helaas niet aan de orde. 

 

Ongemerkt is het gelukkig niet voorbij gegaan. Op deze gedenkwaardige dag werd 

aan de kerk de vlag uitgehangen en op het buitenpodium stond, naast onze nationale 

driekleur op die plek, een legerjeep met Poolse vlag en het embleem van de 1ste  

Pantser Divisie. Deze divisie werd in 1942 opgericht in Schotland met als doel het  

bewaken en later bevrijden van belegerd gebied. Zoals bekend waren zij in deze regio 

degenen die de bevolking verlosten van de Duitse overheersing. 

 

Aan de oproep tot het uitgebreid vlaggen – voor zover ik het kon waarnemen – is goed 

gehoor gegeven. Heb er niet eerder zoveel waargenomen als dit jaar en niet alleen op 

de 11
e
 april, maar ook gedurende de Paasdagen daarna. 

 

Het gevoel en belang van vrijheid kan op dit moment moeilijk anders naar buiten toe 

worden gebracht, als je de digitale wereld even buiten beschouwing laat. Het is voor 

het eerst – de Premier zei het al – dat we sinds het einde van de oorlog met z’n allen 

genoodzaakt zijn ons aan vrijheidsbeperkende maatregelen te houden. Er is echter wel 

een bijzonder groot verschil ten opzichte van 75 jaar geleden. We kiezen nu met ons 

verstand en hart voor een gezonde toekomst en daarbij is iedereen gebaat. Het vieren 

van de vrijheid halen we op de een of andere manier later vast en zeker in.  

 

Conny van der Bent 
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GEEN ROLSTOELVIERDAAGSE IN 2020 

 

Door de huidige maatregelen betreffende het coronavirus hebben wij helaas moeten 

besluiten om de Rolstoelvierdaagse dit jaar niet door te laten gaan. Wij vinden dit erg 

jammer maar voor nu is dit de enige en juiste beslissing. Ook al zouden de  

maatregelen tegen die tijd versoepeld worden dan is het organisatorisch niet meer 

haalbaar om de Rolstoelvierdaagse mogelijk te maken. Uiteraard gaan wij volgend 

jaar weer vol enthousiasme aan de slag om een gezellige en geslaagde  

Rolstoelvierdaagse te organiseren. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben  

geïnformeerd. Zijn er nog vragen dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het team Activiteitenbegeleiding De Paasbergen 

Nichon Katoele (Activiteitenbegeleider) 

n.katoele@treant.nl tel.06-51719169 

_______________________________________________________________ 

NIEUWSBRIEF SCHOOL 

 

Communicatie en samenwerking van groot belang  

In een periode van grote veranderingen en onzekerheid is gebleken dat goede  

communicatie nu extra belangrijk is. Veel ouders weten ons met vragen of zorgen  

gelukkig te bereiken en daar zijn we blij mee. We hebben echter ook gemerkt dat 

mails en nieuwsbrieven niet altijd gelezen worden en dat hierdoor onnodig  

onduidelijkheid ontstaat.  

Wij proberen u via de nieuwsbrief zo goed mogelijk van alles op de hoogte te stellen 

en hopen dan ook van harte dat u, ondanks alle drukte, zich op de hoogte blijft  

stellen.   

____________________________________________________________________ 

CORONA BLOK 

 

Ik wou dat ik je omhelzen kon 

en een arm om je schouder leggen. 

Even door ’t onzichtbare cordon 

iets liefs te kunnen zeggen. 

Eventjes je handen voelen 

of in je haren kroelen 

Toch weer bij elkaar 

ondanks ’t onzichtbare gevaar              

 

Wil Eefting 
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BEZORGING OES DORP KRANTJE 

 

Zoals u ziet gaat de bezorging van Oes Dörp in deze tijden van Corona-crisis  

gewoon door, ook in het buitengebied. Door het effect van bekwaam fotoshoppen 

lijkt het alsof uw dappere bezorgers in de verre gewesten, de heren Krediet en  

Zondag vlak bij elkaar staan, maar in werkelijkheid was de afstand natuurlijk ruim 1,5 

meter. 

 

Bij gebrek aan de gebruikelijke, goede verzorging onderweg, waren ze aangewezen 

op zelfredzaamheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

PODIUM ODOORN 

 

Alle optredens van Podium Odoorn in de kerk 

komen te vervallen.  

 

U wordt te zijner tijd geïnformeerd over het 

nieuwe seizoen. 
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  HET WARMTE-ISOLATIE PROJECT IN DE KERK 

 

In de week voor Pasen is de uitvoer van het warmte-isolatie project in de kerk om deze 

beter te isoleren begonnen. In de komende maanden zullen er voorzetramen geplaatst 

worden om zo de kerk beter te isoleren en te voorkomen dat de bezoekers op de tocht 

komen te zitten. Door een betere isolatie zal er ook behoorlijk bespaart kunnen worden 

op de energierekening.  Dit lijkt echter veel simpeler dan het werkelijk is. Eerst zijn er 

van de grote ramen mallen gemaakt om deze vervolgens om te zetten in houten  

kozijnen.  Nadat vrijwilligers de kozijnen geschilderd hebben worden ze op hun plek 

gezet. Pas als dat allemaal klaar is zal er tenslotte nieuw glas in komen en worden er 

ook nieuwe gordijnen opgehangen. Hoe lang het project zal gaan duren is niet exact  

bekend. Men hoopt om eind juni het geheel te kunnen presenteren. 

Dit alles heeft uiteraard een gedegen voorbereiding nodig gehad en een financiële  

ondersteuning. Deze ondersteuning komt van; Podium Odoorn, Het Drentse  

Landschap, het Prins Bernhard cultuurfonds, de Rabobank en de Gravin van Bylandt 

stichting. Gezamenlijk heeft men dit project kunnen realiseren, waarvoor uiteraard  

onze hartelijke dank.

 

Bert van der Lit 
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VERDUBBELING  N34 

 

Hoewel je het op dit moment de noodzaak daarvan echt niet inziet als je over de N34 

rijdt, wordt er door de provincie nagedacht over een gedeeltelijke verdubbeling van 

deze weg. Sterker nog, er zijn plannen in die richting ontwikkeld. Daarbij is de  

toegenomen drukte trouwens niet het belangrijkste argument, de verkeersveiligheid 

staat bij deze ontwikkeling voorop. Daarnaast wordt ook de verbetering van de  

bereikbaarheid via de N34 en het openbaar vervoer over de N34 genoemd. Door  

Jeroen Schippers werden we erop geattendeerd dat er stukken over dit onderwerp  

circuleren, inmiddels hebben die een officiële status gekregen. 

 

Het gaat om een notitie van de provincie met de naam Notitie Reikwijdte en  

Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34. De stukken zijn te vinden op de site van 

de Provincie Drenthe. Deze notitie met een groot aantal bijlage vormen de opstap 

naar een zogenaamde M.E.R. (Milieu Effect Rapportage. Er zijn inmiddels twee  

inloopavonden gehouden in De Punt en Borger en de stukken hebben vanaf 5 maart 

tot en met 15 april ter inzage gelegen. Wat de Coronacrisis voor deze ter inzage  

legging heeft betekent is mij niet bekend, ik kan mij wel voorstellen dat dit niet het 

juiste moment is om massaal naar het gemeentehuis te trekken om stukken te gaan 

bestuderen. Dat kan niet de bedoeling zijn geweest. 

 

Als het allemaal doorgaat wordt in de maand mei hieraan ook in onze gemeenteraad 

aandacht besteed, het is dus geen proefballonnetje meer. Ik heb geprobeerd het hele 

pak aan documenten door te worstelen, dat was zelfs voor mij, als beroeps  

documenten-lezer nog een hele kluif. Een van de belangrijkste knelpunten op deze 

weg is, en dat was mij wel volstrekt duidelijk, de rotonde in Gieten. Die levert in  

normale tijden knelpunten in de doorstroming op, hoewel als je de cijfers ziet, is dat 

alleen voor noordelijk begrippen het geval. We zijn hier ook niet veel gewend op dat 

punt. In het bestuursprogramma voor de huidige periode van Provinciale Staten is 

opgenomen dat er in elk geval onderzoek gedaan moet worden naar de oplossing 

van dit knelpunt, in combinatie met verbetering van de rest van de weg. Men heeft 

ooit berekend dat een totale verdubbeling in combinatie met aanpak van de rotonde 

in Gieten € 300.000.000,-- gaat kosten, maar er is door de provincie € 90.000.000,-- 

als taakstellend budget bepaald. Dat betekent dat er dus keuzes gemaakt moeten  

worden, áls het tot uitvoering zou komen. 

 

De huidige stukken beschrijven daarom allerlei varianten, waarbij sommigen ook  

direct weer aan de kant geschoven worden, omdat ze niet aan randvoorwaarden  

voldoen. Dan nog blijven er variaties genoeg over om lang op te studeren en om daar 

in het kader van een zogenaamde M.E.R. (Milieu Effect Rapportage) onderzoek naar 

te doen. 
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Dat er in Gieten iets moet gaan gebeuren is eigenlijk wel buiten kijf, daar is de  

discussie vooral of de zogenaamde fly-over (in gewoon Nederlands het viaduct) op de 

plaats van de huidige rotonde komt of verder naar het westen, richting Rolde en  

Assen. Dat laatste geeft minder geluidsoverlast in Gieten, maar is fors duurder en 

neemt meer kostbare ruimte in beslag. Zelfs een serieus klaverblad wordt nog  

bekeken, maar die is nog duurder en kost nog meer ruimte. 

 

De ander varianten gaan vooral over de vraag welke stukken verdubbeld kunnen  

worden. Dat wordt dan ook nog weer bepaald door de hoeveelheid geld die overblijft 

na de keuze uit de oplossingen in Gieten. Een driebaansweg, zoals in eerdere plannen 

wel eens is genoemd en waarbij afwisselend in een van beide rijrichtingen kan worden 

ingehaald, is als variant al afgeschoten. De provincie heeft namelijk als een van de 

randvoorwaarden het “no regret” principe. Dat klinkt naar een Engelse Edith Piaff, 

maar het is platvloerser (dat geldt natuurlijk weer niet voor de fly-over). Men wil nu 

geen dingen doen waar we later spijt van krijgen en omdat volledige verdubbeling  

blijkbaar toch een einddoel is, zou nu een driebaansweg aanleggen, dat weer in de 

weg staan. 

 

Twee varianten zijn voor ons waarschijnlijk extra interessant. Eén is een verdubbeling 

van het traject van Borger tot aan Klijndijk, een tweede een verdubbeling van het  

traject van de afslag Exloo tot aan Klijndijk. Voor alle duidelijk, de aanleg van de (soms 

enigszins omstreden- een eufemisme) aansluiting in Klijndijk staat buiten deze  

plannen. Dat geldt ook voor de aanleg van een parallelweg en een fietspad tussen de 

afslagen Odoorn-Noord en Exloo.  De eerstgenoemde afslag vervalt daarna. De  

provincie gaat er vanuit dat dit allemaal in 2021 gereed (!) is. 

 

Ik neem aan dat er nog heel water door de Rijn zal vloeien voor hier de eerste schop in 

de grond gaat. Zeker in het noordelijke deel van de aanliggende gemeentes zijn de 

messen al geslepen, niet iedereen is voorstander. Daar komt dan het probleem van de 

stikstof ook nog bij om de hoek, dus het laat zich raden dat er nog menig robbertje 

over geknokt zal worden. 

 

Theo Zondag 
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MOEDERDAG 2020 

 

Op zondag 10 mei is het Moederdag, een feest voor elke moeder en vooral voor elk 

kind dat graag zijn of haar mama op deze dag speciaal in het zonnetje wil zetten.  

Misschien heb je een zusje of broertje die mee wil doen, dan doen jullie gezellig met 

z’n allen de voorbereidingen. En heb je een papa die ook graag wil assisteren om het 

tot een onvergetelijke dag te maken, super. Maak er iets feestelijks van! 

 

MOEDERDAG 

Bestel de zon voor haar vandaag 

Want die ziet ze vast héél graag 

Achter haar ontbijtbord schijnen 

Waarvan al dat lekkers  

dat je zelf hebt klaargemaakt 

Met smaak mag verdwijnen 

 

In de winkel heb je vast 

Lekkere hapjes kunnen vinden 

En anders een mooi boeketje 

Waar je een strikje om kunt binden 

Chocolaatjes in een doosje 

In een vaas een roosje 

Nootjes in familiezak 

Biedt voor iedereen ge(s)mak 

 

Maak een wandeling door de tuin 

Of misschien zelfs door het bos 

Kijk een film in de ‘thuisbioscoop’ 

En ga helemaal los 

Of een tekening zó groot 

Dat je wel zeker 10 punaises 

Of een klodder mayonaise 

Nodig hebt voor aan de muur 

 

En snoep je van een kokosnoot 

Vaar je op het grasveld in een boot 

Leg bikini, zwembroek, snorkel klaar 

Moeders maak plezier, geniet van elkaar 

 

Conny van der Bent 
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DOMINEE VAN LUNZEN WEER OP ‘T OAL STEE 

 

Het is u misschien opgevallen, maar waarschijnlijk is dat nog niet het geval.  

Het standbeeld van de oude dominee van Lunzen staat sinds enige tijd voor de  

pastorie waar hij altijd heeft gewoond. Op die plek staat tegenwoordig het huis van de 

familie Wouda (schuin tegenover Bakker Joost), maar daarvoor stond hier de oude 

pastorie. De oude dominee woonde daar met zijn huishoudster. De heer Van Lunzen 

was een zeer bekende figuur in deze omgeving, dat was onder andere omdat hij zijn 

mening nooit onder stoelen of (kerk)banken stak. Al ruim voor de oorlog waarschuwde 

hij in vlammende bewoordingen tegen de gevaren van het opkomende fascisme en/of 

nazisme. Dat was in deze omgeving geen algemeen gedeelde mening, maar hij was 

daar zeer duidelijk in. Hij was de oprichter van de Zwinglibond, een organisatie van 

vrijzinnig hervormden. Het honderdjarig bestaan van deze vereniging is niet al te lang 

geleden nog in de kerk van Odoorn gevierd. 

U vraagt zich misschien; waarom hebben we dat beeld in jaren niet gezien? Het beeld 

stond, bij mijn weten, vroeger achter de oude pastorie en heeft vervolgens jarenlang 

voor het jeugdgebouw (tegenwoordig Boshof 5) gestaan. Op enig moment werd dit 

door de toenemende diefstallen van beelden te gevaarlijk en is het beeld in de hal van 

het jeugdgebouw terechtgekomen. Dat die angst voor diefstal geen onzin was, is wel 

gebleken uit het verdwijnen van de beelden van Max Douwes uit Klijndijk en van Hans 

Heijting uit Borger. Na de verkoop van het jeugdgebouw is het beeld in de consistorie 

van de kerk terechtgekomen, het was immers inmiddels eigendom geworden van de 

Stichting Het Drentse Landschap, of eigenlijk de Stichting Oude Drentse Kerken.  

Voor alle duidelijkheid; de consistorie is het oudste deel van de kerk aan de kant van 

De Boshof. Het is het deel, waarvan de onderkant is opgetrokken uit natuursteen.  

Dat is trouwens heel uniek, er zijn maar twee kerken in Nederland die dat hebben.  

Dat gaat om de Grote kerk in Emmen en onze kerk. Op de plek in de consistorie zag 

eigenlijk bijna niemand het beeld, terwijl het toch om een, zeker voor ouderen,  

markante figuur gaat. 

Na veelvuldig overleg tussen de familie Wouda, het Drents Landschap en de stichting 

Podium Odoorn is gekozen voor deze oplossing. Het beeld staat nu op een prominente 

plek in het dorp, zodat iedereen het weer kan zien. Het staat wel in een goed  

afgesloten tuin met goede bewaking, dat is tegenwoordig helaas noodzakelijk.  

Met behulp van de firma Steenge is het beeld vervoerd en geplaatst. Er zal nog een  

informatie- bord(je) worden geplaatst en het beeld gaat nog van verlichting worden 

voorzien.  

Met dank aan alle betrokkenen, in het bijzonder de familie Wouda, denk ik dat hiermee 

ons dorp weer een stukje fraaier is geworden en dat er ook weer meer aandacht aan 

de geschiedenis van dit dorp is geschonken. 

 

Theo Zondag  

Foto’s op de volgende bladzijden 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s:  

Bob Brongers 

en 

Hettie Klein  
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VALTHERWEG 8  

 

Wat gaan ze met die lelijke voorkant doen? 

Wie kent het huis niet aan de Valtherweg in Odoorn. Heb jij je ook wel eens  

afgevraagd, wat gaan de bewoners van dit pand met de voorkant doen? Nou, ik de 

eigenaar (Thijs Steenge) wil jullie dat graag vertellen. Ik woon hier al tijdje, nu  

inmiddels ook samen met mijn vriendin Renske. Als we thuis komen met de auto of 

de fiets, denken we ook; ja, we moeten toch echt wat aan die voorkant gaan doen.  

Nu de achterkant dan ook bijna af is, wordt het tijd voor een plan voor de voorkant. 

Het is inderdaad niet het meest fraaie om te zien, maar met behulp van jullie zou het 

weer een mooi pand kunnen worden. Wij hebben hier al wat uurtjes over zitten  

peinzen, wat moeten we hier toch mee om dit weer mooi te krijgen. Samen met onze 

architect die ook het nieuwe huis heeft ontworpen, zijn we dan ook tot de conclusie 

gekomen dat het pand weer terug moet naar de originele staat zoals het ooit was.  

Hiervan zijn tekeningen uit het archief die heel duidelijk weergeven hoe speels het 

voorheen was. Vanaf de straat gezien, had je aan de linkerzijde een ronde erker.  

Dit is 1 van die kenmerken die waarschijnlijk uit praktische redenen is weggehaald, 

wat natuurlijk eeuwig zonde is. Wij hebben nog nooit een foto hiervan gezien en wij 

denken dat het uit de jaren 70 is of zelfs daarvoor.  

 

Dus bij deze een oproepje, 

wie heeft er nog ergens in 

een oude doos op zolder of 

in een fotoboek, foto’s van 

hoe deze voorgevel ooit 

was. Zodat we nog beter er 

voor kunnen zorgen dat dit 

weer in oude stijl terugkomt. 

Na die tijd hopen we dat je 

dan langsfietst en denkt, 

goh dat is best mooi  

geworden. (ps. zal wel even 

duren denken we)  

Alvast Bedankt en we  

zouden heel blij zijn als 

iemand hier nog een foto 

van heeft! 

 

Groetjes Thijs & Renske  

Valtherweg 8, 7873 AB Odoorn 

thijssteenge@hotmail.com  
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CORONABLUES 

 

In mijn zonovergoten tuin mijmer ik wat voor mij uit. Het was een stil Paasweekend. 

Normaal gesproken is dit weekend altijd een lentefeestje met een gezellige brunch met 

de kinderen en kleinkinderen. Ik heb het eieren verstoppen gemist en meer nog de 

opgewonden kreetjes van de kleinkinderen als zij een gekleurd ei ontwaren op een 

bijna onbereikbare plek. Opa is dan altijd een trouwe bondgenoot die raad weet.  

Ook hij was stil met de Pasen en vaak diep in gedachten verzonken. Wij weten beiden 

het belang van 'social distancing', want met onze leeftijd en chronische ziektes denken 

wij een Corona-aanval niet te zullen overleven. Je hoort ons dan ook niet klagen over 

de huidige beperkingen. 

 

Maar ik maak me niet echt zorgen over onszelf. Wij hebben een mooi leven achter de 

rug en als daar een eind aan komt, het zij zo. Nee, dan de mensen die nu werken in 

cruciale beroepen en die veelvuldig in contact komen met al dan niet besmette  

patiënten en bewoners. Zoals ons buurmeisje Els, die schoonmaakt in het  

verpleeghuis, waar ook Corona rondwaart. Petje af voor deze kanjers. Ik hoop dat de 

nu telkens geuite waardering blijvend is, ook na de crisis. 

 

Het is een gek idee dat een piepklein, niet waarneembaar virusje zulke immense  

gevolgen kan hebben. Wat zijn we dan eigenlijk kwetsbaar als mensen. Dat terwijl we 

meestal denken dat we als mensheid de wereld naar onze hand kunnen zetten en  

alles maar mogen doen voor economisch gewin. Zullen we uit deze crisis lering  

trekken of weer doorgaan op de oude voet. Ik hoop dat het gezonde verstand en niet 

de hebzucht nu eindelijk eens de overhand krijgt. Ik ben voor ingrijpende  

veranderingen die ten goede komen aan ieder levend wezen. En daar wil ik, zo nodig, 

voor inleveren. 

 

Dwalend door mijn zonovergoten tuin, lijkt er niets aan de hand. Prachtige bloesems, 

bloeiende dotters, uitbottende bomen. Een grote wolk kikkerdril en nestelende vogels 

kondigen nieuw leven aan. Het leven is hier goed. Ik ben een bevoorrecht mens. 

En wat betreft de beperkingen en regels om 

elkaar fysiek te ontlopen: met de huidige  

communicatiemiddelen kunnen we in ieder  

geval digitaal in contact blijven met onze  

dierbaren. 

 

Ik wens iedereen stekte toe. 

 

Anke                                                     Foto: 

                                                                             Pixabay 
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SPIET  

 

(opschreven vlak veur de Paosen) 

Ik dacht da’k de boel in körte tied wal plat leggen zol en dat elkeniene diep under de 

indruk wezen zol van mien optreden. Ik heb natuurlijk wal wat bereikt. En ik ben er 

ook wal groots op dat ik hier ook binnetrekken kön. Ik kan nog aaltied unzichtbaor 

opereren. Dat is umdat ik alle taolen en dialecten van de wereld ken. De mensen 

kunt dus nooit an mij zien of heuren dat ze veur mij oppassen moet. En ik denk hiel 

eigenwies, dat ze nog niet van mij of bent. Maor ik heb ook wal een beetie spiet. 

Spiet da’k zo hoog van de toren blaozen heb veurige maond. Ik had natuurlijk wal 

verwacht dat ik niet zunder slag of steut de wereld veroveren zul, maor de weerstand 

is groter dan ik dacht. De mènsen komt niet elk veur zuchzulf in’t geweer, maor  

allemaol met mekaor en veur mekaor. Ze bent mij gewoon an ‘t kleineren. Ik vuul 

gewoon dat ik daor zwakker van wordt. De motivaotie wordt er niet groter van, zak 

maor zeggen. De straoten bent leeg, maor elk en ien die op straot is of in de winkel, 

spoort mekaor an um de kop der veur te holden. Ik wordt daor moedeloos van. En as 

de klok weer ies luudt veur de zörg bonkt mij dat deur de kop. Ik had ok dacht dat de 

luu in paniek raoken zollen,  maor dat valt ook tegen. Iederien is der van overtuugd 

dat ze mij verslaon zult. De kinder bent bij hoes en de olders geeft les. Dan kunt die 

hun kennis ook ies weer ophaolen. Ze doet bordspellegies of puzzels met mekaor. 

En dat mekaor helpen en contact maoken is veur mij een grote ellende.  

Ik begun mij zwak te vulen. Het wordt ok elke dag zwaorder. De tegenstaand wordt 

aal starker en dat laot ze ook zien. Ik zie al an tegen 27 april, Köningsdag en 5 mei, 

bevrijdingsdag. Op die daogen giet aaltied de vlag oet. En ik hol mien hart vast, 

waant je zult net zien dat op die daogen elkeniene de vlag oetstek. Niet een paor, 

nee elkeniene! Um te laoten zien dat ze saomen stark bent en veural vrij ! Ik hol mij 

nog een beetie op de bien deur eigenwies te denken dat, as ik toch het veld rumen 

moet, dat de wereld misschien wal mooier wordt as veur die tied.  De luu blieft naor 

mekaor umkieken. Die overdreven drie maol smokken zal wal bij twee blieven.  

Het wordt misschien wal “Goeiedag” met voetjevrijen. Een dörpsontbijt as ze weer 

“vrij” bent?  Instromers bij het underwies ? Ze hebt non een beetie ervaoring opdaon. 

En in dit dörp misschien een groep die Odoorn umdoopt tot Oring ? Allemaol um te 

laoten zien wat ze saomen mans bent. De kappers komt natuurlijk wal weer an ’t 

wark, maor misschien komt het lange haor weer in de mode….! Maor pas op:  

Het parool is non nog zo, dat elkeniene wet, dat Corona is an zet. 

 

Wil Eefting 
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OUDE VAN DAGEN 

 

In een oude doos vond ik kortgeleden een dun velletje papier met daarop getypt het 

clublied van de ouden van dagenclub – in de tijd dat het geschreven is sprak men de 

bejaarden nog aan met ‘ouden van dagen’ – met de fraaie naam “In ’t Naozummer”. 

Hoe toepasselijk. Het moet gezongen worden op de wijs van “Ik heb U lief mijn  

heerlijk landje, mijn enig Drentheland” of te wel het Drents volkslied. 

 

Het lied moet spontaan gemaakt zijn in het begin van de jaren 60 waarschijnlijk door 

Ab Huizing (Bijnaam Ab Plank, dit om onderscheid te maken met de bekendere  

Ab Pannenkoek) één van de plaatselijke aannemers in die tijd en wonend aan de  

Valtherweg. In die tijd kwamen de ouden van dagen uit Odoorn bijeen in het café van 

Willem en Coba Scholte, De Boshof. Bij de oudere lezer(es) zeker nog wel bekend. 

 

Hierbij een kopie van het  

oorspronkelijke lied, zoals het 

destijds uit de oude Olivetti 

typemachine moet zijn  

gekomen en zoals ik het terug 

vond. Doordat het origineel is 

en ik het dubbelgevouwen 

terug vond laat de  

leesbaarheid jammer genoeg 

hier en daar wat te wensen 

over. De tand des tijds hè. 

Maar dat zij dan maar zo. 

Enkele leden van de  

bejaardenclub uit die tijd 

(1966). Ook die dia is  

oorspronkelijk door mijn 

schoonvader Ab Huizing  

gemaakt. 

 

Met groet, 

Jaap Hilbrands 
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RARA WAT IS DIT?   

 

Op de vraag van de vorige keer is positief gereageerd. Al snel kregen we een reactie 

van dhr. Geerts. Hij mailde ons; In Exel 

denkt ze dat we ze 't wete'n, tis een  

glassnieder. Ook kregen we te horen dat 

het wel eens een messenslijper zou  

kunnen zijn. Naar aanleiding hiervan ben ik 

es gaan zoeken maar het is inderdaad een 

antieke glassnijder. De eerste glassnijders 

waren voorzien van een klein diamantje. 

Hiermee kon een kras in het glas gemaakt 

worden. Later werd dit diamantje vervangen door een klein wieltje van gehard  

metaal waardoor nauwkeuriger gewerkt kon worden. Tegenwoordig is het wieltje bij de 

betere glassnijders gemaakt van wolfraamcarbide. Bedankt voor alle reacties. 

 

Deze maand heb ik een voorwerp wat lijkt op een soort bankschroef en/of klem.  

Maar waar werden deze precies voor gebruikt. Ik hoop dat iemand me hiermee kan 

helpen. Als u hier meer over weet, of er gewoon op wil reageren, schroom niet en mail 

ons. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bert van der Lit 

(eigen foto’s) 
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Lieve Klanten 

De winkel blijft nog gesloten, maar de webwinkel is wel weer aangevuld. 

  

U kunt mij altijd bereiken via sociaal media, mail en telefoon. 

Om een afspraak te maken of om iets te bestellen. 

Blijf gezond! 

 

Liefs, Marleen 
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PUZZEL: VIERKANT UIT VIJF 
 
 

De vijf stukken die hieronder staan afgebeeld kunnen samen één vierkant vormen. 
 

De vraag: hoe moeten de stukken dan tegen elkaar aan worden gelegd? 

 
 

Knip de stukken uit, want het is moeilijker dan het lijkt… 
 

In de dorpskrant van mei de oplossing. 
___________________________________________________________________ 
 

ONDERTUSSEN BIJ ODO 

 

Al onze activiteiten, concerten en repetities zijn conform 

de richtlijnen van het RIVM afgelast t/m 1 juni 2020. We 

wensen iedereen veel sterkte en gezondheid in deze 

verwarrende tijd. 
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LEZEN EN  VOORLEZEN (140) 

 

Nav. Dolf Verroen, oorlog en vriendschap, Amsterdam 2020 (2
e
 druk) 

EEN INDRUKMAKEND VERHAAL OVER DE JAREN 40-45 

 

Eerst iets over de schrijver Dolf Verroen. Dolf Verroen is geboren in 1928. Hij is dus  

een 90-plusser. Voor zover ik weet is hij nog met boeken en/of schrijven bezig.  

Een prestatie! Bovengenoemd boekje schreef hij in 2016 als Boekenweekgeschenk. 

Nu is er een officieel boekje van gemaakt, uitgegeven bij Leopold in Amsterdam.  

Ik vermoed dat Verroen eigen indrukken of ervaringen in het verhaal over Joop  

verwerkt heeft. 

 

HET VERHAAL 

De hoofdpersoon heet Joop. Hij is elf jaar, net zo oud als de schrijver was toen de  

2
e 
wereldoorlog begon in 1939/40. We volgen hem in die jaren, thuis, op school en in 

de buurt. Joop is een jongen die zijn eigen plaats wil innemen tussen de mensen, 

jong of ouder, met wie hij te maken krijgt. Op school voelt hij zich een  

buitenstaander, net als zijn vriend Kees. Op een dag sluiten ze vriendschap voor het 

leven (zie p.59-60 vgl ook p.100). In de klas zitten ook kinderen uit een NSB gezin. 

Scherp komt onder woorden dat de angst het dagelijks leven beheerst. Je moet 

steeds op je woorden passen. Met zijn ouders heeft Joop soms ruzie maar hij ziet 

ook wel dat het niet makkelijk is om te leven onder de druk van mogelijk verraad (Zijn 

vriend kees had bijv. ouders die bij de NSB waren aangesloten). Dan waren er nog 

onderduikers gedurende een aantal maanden. Zijn ouders namen een standpunt in 

dat ruimte bood aan elk mens die in de knel zat. 

Je krijgt een overtuigende positieve indruk van Joop die veel leert in die jaren.  

Noodgedwongen maar toch. In het begin van de hongerwinter gaat hij met  

klasgenootje en buurt-meisje Wijntje op een voedseltocht  

(lees dit fragment op blz  75-78]) 

 

BLIJF MENSELIJK WAT ER OOK GEBEURT 

Het boek van Dolf Verroen geeft een goede indruk van wat een 

oorlogs-situatie met mensen kan doen. Joop en zijn ouders 

laten met vallen en opstaan zien dat je het mens- zijn hoog 

kunt houden ook in bang makende jaren. 

 

Berend Boekman  
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BIBLIOTHEEKNIEUWS APRIL 2020 

 

In verband met Corona zijn alle bibliotheken in  

Drenthe gesloten en ook alle extra activiteiten van de 

Bibliotheek, zoals Tabletcafé, Boekstart  

Voorleesuurtjes, Cursussen, Babbelen met een Boekie tot ten minste 28 april  

afgelast. Voor actuele informatie zie www.bibliothekendrenthe.nl 

 

#ikleesthuis  

Kun je niet naar buiten? Haal dan de wereld binnen! 

Maak een keus uit de duizenden e-books en luisterboeken in de online bibliotheek. 

Hiermee zul je je voorlopig niet vervelen. Ook jeugdleden kunnen zich nu direct  

online inschrijven en e-books lezen.  

 

Ga naar de online bibliotheek via onze website www.bibliotheekodoorn.nl  

Kijk ook voor leuke tips op onze Facebookpagina van Bibliotheek Odoorn. 

Wil je toch liever een echt boek lezen? Ook dat kan in veel gevallen: wij doen ons 

best om jouw reserveringen bij je thuis te brengen. Dit kan op de volgende manieren: 

Via onze website www.bibliotheekodoorn.nl die boeken te reserveren die in uw  

vestiging op dit moment aanwezig zijn.  

Een mail te (laten) sturen naar klantenservice@biblionetdrenthe.nl met het  

verzoek om telefonisch contact op te nemen, vermeld dan wel de plaats van de  

bibliotheek en uw naam en telefoonnummer.   

Te bellen tussen 9.00 en 12.00 uur met onze klantenservice van Biblionet  

Drenthe 088-0128000 en vermeld dat u graag gebeld wilt worden door uw eigen  

bibliotheek. Zij sturen dan een mail naar ons en wij nemen telefonisch contact met u 

op.  

 

Wij maken dan telefonisch met u een afspraak over de boeken en het tijdstip van 

levering. Vanzelfsprekend zorgen wij dat de boeken schoon zijn en zullen we de  

boeken in een tasje op een afgesproken plek plaatsen. 

 

Wij wensen alle inwoners veel sterkte en leesplezier in deze bijzondere tijden. 
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ca 1930. Boerderij aan de Hoofdstraat nr.17 


