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34e jaargang no. 4 

December 2021 

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 24 december is er in de Oringer Kerk een Kerstdienst. Een eenvoudig, sfeervol 
en muzikaal samenzijn. Van harte welkom! Voor een lichtpuntje in deze donkere 
maand. Vanwege de coronamaatregelen niet om 22.00 uur, maar om  
14.30 of 15.45 uur. Graag opgeven bij Willem Mulder, met voorkeurstijdstip:  
06-48717475. Zie verder in het boekje. 

Op 30 december sluiten we het jaar af en herdenken we de mensen die het  
afgelopen jaar zijn overleden. Deze bijeenkomst is om 15.00 uur. Ook daarvoor geldt: 
graag opgeven bij Willem Mulder.  

In de kerk nemen we de 1,5 meter in acht en dragen we een mondkapje bij het in- en 
uitlopen. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: 
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl 
 
Activiteiten die in het boekje staan kunnen zo maar veranderd worden door 
nieuw aangekondigde corona maatregelen.   
 

AFVALKALENDER 2021 DECEMBER 
 
21 december restafval, 28 december gft. 
Bij het maken van het boekje waren de datums in 2022 nog niet bekend op de  
website van de gemeente. 
 
De afvalwijzer 2022 kunt u vinden op https://www.mijnafvalwijzer.nl 



2 

 

VAN DE REDACTIE 

De redactie van Oes Dörp wenst u fijne Kerstdagen toe en het allerbeste voor 2022.  

Voor u ligt het boekje december 2021 van alweer de 34ste jaargang. De 33ste  
jaargang, oftewel het jaar dat achter ons ligt werd gekenmerkt door diverse ernstige en 
minder ernstige 'lock downs', en natuurlijk het droevig stemmende heengaan van ons 
langstzittende redactielid, Frans Brinkman. 

Erg geslaagd dit najaar was de intocht van Sinterklaas met een rondgang door heel 
het dorp. Er heerste een echte feeststemming. Elders in het boekje een verslagje van 
dit festijn. Maar erg jammer dat de Sint last had van Corona op 5 december.  
Hopelijk kan de unieke traditie van de Sint te paard, die de cadeautjes rondbrengt,  
volgend jaar weer doorgaan. 

Verder kan ik u melden dat we jaargang 33 hebben afgesloten met een bescheiden 
positief saldo met name dankzij een behoorlijk aantal donaties.  
Donateurs BEDANKT daarvoor. 

En dan nu op naar een gezellige Kerst en jaarwisseling. En laat in plaats van vuurwerk 
knallen, om twaalf uur 's nachts de muziek maar schallen! 

Anke 

 

_____________________________________________________________________ 

Voor de digitale versie van deze krant, kijk op onze website: www.odoorn.nu 
Het volgende nummer verschijnt op 26 januari 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 16 januari 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: 
Er zijn geen nieuwe geborenen in het, zover wij dat weten in het dorp. 

LET OP: De redactie doet haar best alle geboortes te vermelden, maar toch kan er ons 
wel eens eentje ontgaan. Dus weet u van een geboorte in het dorp, meld het ons  
alstublieft! 
 
 

http://www.odoorn.nu
mailto:redactie@odoorn.nu
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MEIJERING MEKKERT 
 
TA(S)TTOE 
 
Het is een ogenschijnlijk rustige avond.  
Voor de verandering zitten we gevieren vreedzaam aan de eettafel onze maaltijd te 
nuttigen. “Oh ja,” begint junior 1, “ik heb die vent van de tattooshop gevraagd wanneer 
hij tijd heeft.”  
Wederhelft verslikt zich en probeert uit alle macht de tattoo uit zijn verkeerde keelgat 
te hoesten. Ondertussen laat junior 1 mij een foto zien van de tattoo die hij wenst te 
laten zetten. Het is een hele arm vol.  
 
“Kijk, deze vind ik mooi.” zegt hij, met een scheef oog gericht op wederhelft.  
“Oh ja,” zeg ik, “dat is best een hele arm vol. Wel mooi hoor.” Ik was al langer op de 
hoogte van de wens van junior 1 en was dus voorbereid. “Een tattoo?” piept  
wederhelft terwijl de tranen over zijn wangen biggelen.  “Je gaat toch geen tattoo  
zetten, ben je gek geworden?” Maar junior 1 is 18, wrijft hij wederhelft fijntjes in, dus 
dat bepaalt hij zelf.  
 
“Doe toch niet zo ouderwets”, bijt ik wederhelft nog toe. “Dat moet hij toch zelf weten! 
Een tattoo is tegenwoordig toch niet zo bijzonder meer!” 
Voorlopig had de tattoo-artiest geen tijd, over ruim een half jaar is junior 1 aan de 
beurt. Dan heeft hij nog mooi even de tijd om te sparen, want voor een arm vol tattoos 
moet junior 1 nog wel een tijdje werken.  
 
Die tattoo zal er echter uiteindelijk wel komen, maar voorlopig blijft zijn arm net als zijn 
banksaldo leeg. Dat geeft wederhelft ook nog even de tijd om aan het idee te wennen. 
 
Bianca 
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SINTERKLAAS IN ODOORN 

Zaterdag 20 november was het zover: de intocht van Sinterklaas in Odoorn.  
De speeltuin in Langhieten 2 was erg mooi versierd. De kinderen stonden vol spanning 
met vlaggetjes in hun handen te wachten tot de Sint en zijn Pieten zouden komen. 
In de verte was al vrolijke muziek te horen. En ja hoor: het was even schrikken, want 
de Pieten kwamen ineens via het zandpad door de bosjes de speeltuin in gelopen.  
Niet veel later kwam ook Sinterklaas met zijn paard en een wagen vol vrolijk spelende 
muzikanten de wijk in. Geweldig was het: Sinterklaas nam echt even de tijd om de  
kinderen persoonlijk dag te zeggen. Alle kinderen kregen na afloop nog een mooie 
kleurplaat en wat lekkers mee. We willen de organisatie heel erg bedanken voor deze 
leuke ochtend!!! 

Speeltuinvereniging Langhieten 2  
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SINT BLIJ ONTHAALD IN ODOORN 

Het was een echt feest toen 20 november Sinterklaas werd begroet op  
verschillende “haltes” in het dorp. De Sint was er stil van. Wat hadden de  
contactpunten er een werk van gemaakt om hun stopplaats te versieren.  
Van het eerste tot het laatste moment heeft hij genoten. Het weer was wat kil, maar 
Sinterklaas en de pieten hebben het geen moment koud gehad. De warme  
ontvangst deed hen letterlijk gloeien. De opzet van de intocht was bedacht als  
alternatief i.v.m. de coronaregels. Maar de meeste kinderen, ouders en ook het  
“Sintteam” zijn er van overtuigd dat dit voor herhaling vatbaar is. De kinderen  
kregen alle aandacht. Op een aantal punten werd zelfs op muziek van ODO de  
polonaise gelopen. Er werd gezongen en gedanst. En Sint danste mee!   
De pieten verwenden de kinderen met pepernoten, of haalden kattenkwaad uit.  
Een dag om niet te vergeten. Sint bedankt vanuit Spanje iedereen die zich heeft 
ingezet om dit onthaal zo feestelijk te laten verlopen. Hij hoopt dat het volgend jaar 
opnieuw op deze manier kan! O, ja..!  Hij bedankt alle kinderen voor de prachtige 
tekeningen die hij kreeg. Natuurlijk wil hij ODO ook niet vergeten voor de muzikale 
inbreng. 

Janny Eefting 
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SINT OP SCHOOL   

Gelukkig mocht ik dit jaar ook weer op school  

komen. De Weiert is wel een hele leuke school  

om heen te gaan. Twee jaar geleden mocht ik  

nog met de brandweer mee. Ik had deze keer  

twee pieten meegenomen die mij assisteerden.  

Door de omstandigheden leek het mij wel zo  

verstandig om gewoon naar de school te gaan  

en daar in het speellokaal te wachten op de  

kinderen. Ik hoop wel dat ik volgend jaar weer  

gewoon “ingehaald” kan worden. Uiteindelijk is  

dat toch veel leuker, en dan kan ik ook de  

ouders nog es zien. Maar goed, het  was gewoon  

even niet anders.  

Ik heb wel genoten van alle lieve enthousiaste  

kinderen die voor mij gezongen hebben en ook  

hele mooie tekeningen gemaakt hebben. Deze  

tekeningen neem ik uiteraard mee naar  

Spanje. De twee pieten die mee waren, de  

“domme piet” en de “ijdele piet” hebben ook  

veel geleerd. Ze hebben dansjes gezien die ze  

nog niet kende. En de kinderen hebben  

“domme piet” voor gedaan hoe hij de pakjes in  

de schoorsteen moest gooien. En als het goed  

is heeft dat gewerkt en heeft iedereen een pakje gekregen. 

We zijn allemaal weer goed  

aangekomen in Spanje en ik verheug  

me er nu al op om volgend jaar weer  

terug te komen. 

De Sint 
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OSR MEDEDELING 

Hallo inwoners, gezien de problematiek om corona heeft de volleybalclub OSR  
besloten om ook dit jaar geen oliebollen en kniepertjes te gaan aanbieden. 
De plaatselijke bakkers voorzien hierin ook dit jaar. 

Hopelijk kan het volgend jaar wel, het innemen van oude metalen gaat wel gewoon 
door, dit kan je blijvend aanbieden door een mail te zenden naar info@volleybalosr.nl 
of te bellen met 0591-549515. Alle gevers van dit jaar willen we hiervoor  
bedanken, tevens voor je stem op ons in de Rabo Clubsupport. Ondanks alle  
perikelen wenst de club jullie een goed uiteinde en een beter 2022. 

____________________________________________________________________ 

BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT  

Waar een klein dorp “groot” in kan zijn. Zeer verrast waren wij toen wij hoorden dat de  
kerstmarkt een cheque van € 1.487,20 zou krijgen van de Coop i.v.m. donatie van  
statiegeldflessen. Allereerst bedanken wij de Coop dat zij ons de gelegenheid boden 
om deze actie samen met hun te mogen doen. Dan natuurlijk willen wij alle mensen  
bedanken die de kerstmarkt een warm hart toedragen en hun statiegeldflessen   
hebben gedoneerd. Hartverwarmend. Deze actie was bedoeld om onze verlichting te 
herstellen en nieuw aan te schaffen. 

Als bestuur en alle medewerkers (vrijwilligers) nogmaals hartelijk bedankt en hopen u  
volgend jaar weer op onze mooie kerstmarkt te mogen begroeten. 

Wij wensen u en uw familie  
prettige kerstdagen en een  
goede jaarwisseling in  
goede gezondheid toe. 

Kerstmarkt Odoorn 

 

mailto:info@volleybalosr.nl
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KEN UW DORP 2021 

 

Zoals u weet was er dit jaar wederom geen Kerstmarkt. Dat betekende ook geen  

rijen met mensen voor onze kraam die zich waagden aan ons jaarlijkse fotopuzzel. 

Vandaar dat we net als vorig jaar wederom de wedstrijd in ons boekje plaatsen.  

Kunnen we nu al bijna van een traditie spreken? Zo ja, dan wel graag een traditie die 

we zo gauw mogelijk stopzetten. Want we willen toch liever weer de drukte van de 

Kerstmarkt! 

Voor de mensen die onze fotopuzzel niet kennen: Hieronder en op de navolgende 

pagina’s ziet u 10 foto’s die genomen zijn in het dorp. Onder iedere foto staat een 

vraag. Aan u de taak om alle antwoorden op de vragen op te lossen en aan ons door 

te geven. Let op: het antwoord is altijd een straatnaam! 

Wanneer u alle vragen heeft opgelost en mee wilt dingen naar een leuke prijs, dan 
kunt u de antwoorden naar ons insturen. Dat mag via de mail naar  
redactie@odoorn.nu of u kunt de antwoorden op papier inleveren bij Harald Fluks. 
Het adres is Iebeern 25. De uiterste inleverdatum is vrijdag 31 december. We zullen 
de prijzenwinnaars in de januari editie bekendmaken. De prijzen zijn beschikbaar 
gesteld door Pand 11 bij JOB, De Mareis en SIMA. Succes!!! 

 

   1. Vanaf welke straat is deze foto genomen? 
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   2. Waar liggen deze stenen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3. Welke weg zien we op de voorgrond? 
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    4. Waar kun je op dit bankje even fijn uitrusten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

   5 . Waar zijn deze stenen zo opgestapeld? 
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      6. Hoe heet deze straat?       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     7. Waar hangen deze spechten aan de muur? 
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  10. Aan welke weg staan deze containers? 

_____________________________________________________________________ 

VERKEERSREGELAARS 

Vanuit Vereniging Dorpbelangen worden, mocht het nodig zijn, verkeersregelaars  
ingezet bij evenementen en activiteiten. De groep verkeersregelaars die ingezet  
kunnen worden is de laatste jaren kleiner geworden.  

Daarom zijn we op zoek naar nieuwe verkeersregelaars om de groep te vergroten,  
zodat we de mensen niet te veel belasten. Een verkeersregelaar wordt ongeveer  
2 à 3 keer per jaar gevraagd.  
Soms duurt je inzet maar kort, bijvoorbeeld bij de ronde van Drenthe. Soms kan je  
inzet langer duren, bijvoorbeeld bij een hardloopwedstrijd. De inzet gaat altijd in goed 
overleg. Voordat u ingezet kunt worden moet u een korte online cursus doen voor  
enkele veiligheidsregels. 
 
Mocht u interesse hebben, neem dan contact met ons op via mail. 

Vera Kirchhoff 
Dorpsbelangen  
oringerlandgames@dorpsbelangen.nl 
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KERST IN DE ORINGER KERK!  

Op 24 december zijn er in de Oringer Kerk twee kerstdiensten; om op deze manier 
zoveel mogelijk mensen te kunnen laten genieten van een vooral muzikaal samenzijn. 
Met twee professionele zangers en fluitisten. Van harte welkom! Voor een lichtpuntje 
in deze donkere maand. Vanwege de coronamaatregelen niet om 22.00 uur, maar om 
14.30 of 15.45 uur. De diensten duren ongeveer drie kwartier.  
 
We houden in de kerk 1,5 meter afstand en dragen een mondkapje bij het in- en  
uitlopen. Mensen uit één huishouden kunnen bij elkaar zitten. 
 
Graag opgeven bij Willem Mulder, met voorkeurstijdstip: 06-48717475. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

 HEJ ‘T AL HEURD….. 

 … dat ‘Oes Dörp’ mangs dienst döt as almanak veur allerlei preblemen?  

Naodat een vrouw oet de Paasbargen in oes dörpskrantie op zuuk gung naor een  
tillefoonnummer um te melden dat heur deurbel het niet meer dee, kwam ze bij mij 
oet.  

Heur prebleem was vlot oplöst. Via de beheerder van de Paasbargen.  

Theo-112 Zondag  
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PIETERPAD 2.0 (HARDENBERG-HELLENDOORN) 
 
Zaterdag 15 mei 2021. Uitgerust van de vorige keer, dus weer tijd om de  
wandelschoenen aan te trekken. Van Hardenberg naar Ommen en dat waren weer 
wat serieuze kilometers! Iets meer dan 22, maar wel in een hele mooie omgeving! 
Rond 9 uur in de ochtend vertrokken naar Ommen voor etappe 9 van het Pieterpad. 
Nog een kleine pitstop voor de broodnodige droge worsten. Want wat moet je in  
hemelsnaam zonder? 
 
De trein van 10 uur bracht ons terug naar Hardenberg waar we 2 weken geleden  
waren geëindigd. De weersverwachting was niet heel positief. Hoe verrassend om dan 
de hele dag met een twijfelend zonnetje rond te lopen. Af en toe gewoon echt warm. 
Vorig jaar stond er bij de stuw van Junne nog een knakker met een ijskraam.  
Die was vandaag ook uitermate welkom geweest. Helaas pindakaas dus maar.  
We hadden vandaag overigens een heuse omleiding, want tussen Hardenberg en 
Rheeze lag het fietspad er uit. Allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar eigenwijs als 
we zijn, hebben we "gewoon" de juiste route genomen. Geen gelazer, maar  
doorlopen! Daarbij is de helft van de route toch al onverhard. Zoek de 10 verschillen, 
zeg maar... 

 
Na Rheeze loopt de 
route een heel stuk 
door het bos. Normaal 
gesproken is bos leuk, 
maar dit was een 
enorm lang recht stuk. 
Eenmaal uit het bos 
liepen we een stukje 
langs de Vecht.  
Daarna weer het bos 
ingedoken en uit 
eindelijk Ommen  
binnengelopen.  
 
In Ommen was het ff 
zoeken naar een 
snackbar om wat  
welverdiende  
frikadellen met  
pindasaus te eten. 

Daarna terug naar de auto voor het  gebruikelijke biertje met droge worst. Het biertje 
was ditmaal een Heelmeester Quadruple. Mijn voeten waren niet direct genezen maar 
het was wel een erg goed biertje. Op de Pieterpad-bierranglijst met stip op 2. Nummer 
1 blijft nog steeds de Eggens triple van de 2e etappe. Damn, die was goed!!! En over 
de worsten hoeft niet gediscussieerd te worden. Dat blijven gewoon Oringer worsten!  
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Twee weken later ging de tocht verder met de etappe naar Hellendoorn. In 2020 was ik 
al tot aan Ommen gekomen, dus dit was mijn eerste “nieuwe” etappe. En het wordt 
eigenlijk alleen maar leuker! Wederom een hele mooie route. Wel een flinke afstand of 
zoals Arjen zei: "het was een mooi tering eind". En toen waren we nog niet eens aan 
het eind! 
 
We waren al vrij vroeg vertrokken. Rond 9 vanuit Odoorn naar Emmen om Arjen op te 
pikken. Daar begon het avontuur al op de afrit van de N34 naar de Rondweg bij Erm. 
Voorheen was onderaan de afrit een rotonde. De rotonde bleek die dag ineens niet 
meer te bestaan. Ik kwam daar overigens net iets te laat achter. Geen zin om om te 
rijden dus draaien op het fietspad en tegen het verkeer in. Moet kunnen. Daarna de 
toeristische route naar Hellendoorn. Daar aangekomen overstappen naar de auto van 
mijn ouders. Die reden mee om ons terug naar Ommen te brengen. Prima geregeld 
dus! Vanuit Ommen zowaar in t-shirt vertrokken. Voor het eerst geen jas tijdens een 
wandeling. Beetje fris begin, maar toch heel fijn zo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De route was in totaal 21,7 kilometer en ging bijna de hele tijd op en af. Als je Mount 
Eppie (internationale benaming voor Eppiesbergje) al heftig vind, kun je hier je borst 
nat maken. Stijgijzers om, pikhouweel mee en gaan! De eerste beklimming van de dag 
was de Besthmenerberg van maar liefst 33 meter. Eenmaal boven hebben we nog een 
uitkijktoren beklommen. Heerlijk helder (Heineken) uitzicht. We konden Zwolle zien 
liggen. Daarna de meteen de zwaarste beklimming van de dag; de Archemerberg. Met 
bijna 80 meter eentje van de buitencategorie zeg maar. Vervolgens om de  
Lemelerberg heen en als laatste nog over de Eelerberg. Daarna in de afdaling naar  
Hellendoorn. Onderweg komen we altijd een hoop andere wandelaars tegen. Even een 
praatje hier en daar. Altijd gezellig. Gisteren kwamen we zowaar een stel tegen waar 
we tijdens de etappe Sleen-Coevorden ook al mee hadden gepraat. Hoe grappig is 
dat? Klein wereldje... 
 

https://www.facebook.com/arjen.leutscher?__cft__%5b0%5d=AZX3HbEBRT1LjpiF9hRiJl9ldb4NP6gojD_mAyp14Spkf1mDxCgXUTrZB84AzsrHwoPlw3-rD7lJTcufaHd9MOzcwvO68GagjPX5DUINAAByJPNJ7GJa1Sb7D-bAOs2AOBs&__tn__=-%5dK-R
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 Eenmaal in Hellendoorn  
aangekomen hadden we een 
traditie hoog te houden. Bier 
en worst! We hebben een 
Buurse Bier tripel van  
Rigters uit Haaksbergen  
gedronken. Op het label 
staat een afbeelding van de 
stoomtrein die nog steeds 
rijdt tussen Haaksbergen en 
Boekelo. Grappig detail  
omdat ik daar in 2012 al 
eens was geweest met  
Wouter voor zijn wensdag. Al 
met al weer een erg leuke 
dag gehad.  
 
Tot de volgende keer! 
 
Harald Fluks 
_____________________________________________________________________ 

BEZORGER GEVRAAGD 

Nadat zij ons boekje jarenlang trouw en stipt heeft bezorgd in de helft van ons dorp 
heeft Gerda Straatman aangegeven te willen stoppen met dit werk. 
Door de uitbreiding van het aantal werkuren bij haar echte werkgever en een ander 
dienstrooster is het voor haar helaas niet meer mogelijk ook nog de boekjes in de helft 
van Odoorn te bezorgen (de andere helft wordt door Jan Cees Krediet gedaan). 
Wij zijn daarom op zoek naar iemand (of meerdere personen) die één keer per maand  
(10 keer per jaar) ongeveer 400 boekjes wil/willen rondbrengen in Odoorn. 
Dat kost ongeveer een halve dag werk, de boekjes zijn ongeveer om 14.00 uur op 
(meestal) de laatste woensdag van de maand beschikbaar. 
De beloning bedraagt € 25,-- per maand en dat 12 keer per jaar. 
Dus ook in de twee zomermaanden waarin het boekje niet uitkomt word je wel  
doorbetaald, noem dit maar het vakantiegeld! 
 
Als je belangstelling hebt, neem dan contact op met Theo Zondag tel. 06-23480486 of 
theozondag@ziggo.nl. We willen graag per 1 januari 2022 een en ander geregeld  
hebben. 
Ik wil eindigen met onze dank uit te spreken aan Gerda voor haar trouwe inzet.  
De boekjes zijn altijd keurig op tijd bezorgd, ik heb in elk geval nooit enige klacht over 
de bezorging ontvangen. 

In weer en wind, zomer en winter is dat altijd goed gekomen. 

Gerda, bedankt!!! 
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HANDDOEK IN DE RING VOOR HET TONEEL  

Helaas heeft de toneelvereniging “de Heidebloem” moeten 
besluiten om ook dit jaar geen uitvoerring te geven.  
Door de beperkingen wordt het erg onzeker of er wel  
toneelavonden gegeven mogen worden. Aangezien een 
toneeluitvoering uitvoerig voorbereid moet worden door de 
spelers en door de makers van de coulissen is het  
verstandig om nu een beslissing te nemen en niet af te 
wachten tot het laatste moment. Bovendien is het formeel 
onmogelijk om te repeteren. Men hoopt natuurlijk u  
volgend jaar weer te kunnen verwelkomen en te trakteren 
op een humorvolle toneelavond. 

Bert van der Lit 

_____________________________________________________________________ 

PODIUM ODOORN, BIBLIOTHEEK EN BIOS DICHTBIJ  

We hadden op 29 december eindelijk weer een film geprogrammeerd staan:  
“Magie in de bergen”. We hadden hoop dat het ditmaal door kon gaan omdat we er 
tevens in geslaagd waren de problemen met het geluid eindelijk op te lossen. 

Maar helaas, het kan ook deze keer niet doorgaan. 

Corona speelt ons parten. Deze keer ligt het niet doorgaan in het feit dat we in een 
avond lockdown zitten en m.n. op de scholen, onder de schooljeugd, veel  
besmettingen zijn. En dat gekoppeld aan de mogelijkheid dat zelfs de kerstvakantie 
met een week verlengd wordt leverde ons geen goed gevoel op om de voorstelling 
door te laten gaan. 

Maar we komen terug. In principe nog in deze wintertijd willen we de voorstelling  
alsnog door laten gaan. Dus houdt het in de gaten; er komt weer een film in de kerk. 
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ONDERTUSSEN BIJ ODO 

De repetities in het Klankholt zijn weer gestopt i.v.m.  
maatregelen omtrent Corona. Ook de Kerstmarkt in Odoorn 
en de Kerstviering op 24 december in de manege in Exloo 
zijn afgelast. Het is een tijd van meeveren en denken in  
oplossingen. Zo hebben we bijvoorbeeld op zaterdagochtend 
11 december een repetitie gehad in plaats van op de vaste dinsdagavond.  
 
Op 29 januari 2022 staat in de avonduren een Winterconcert gepland in de Hervormde 
Kerk in Odoorn. Het is met een slag om de arm maar vooralsnog gaan we er vanuit 
dat dit doorgaat. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van  
Stichting Oringer Kerk en Cultuur: www.sokc.nl  
 
Terugkijkend op 2021 is het een jaar geweest waar we weer minder hebben kunnen 
musiceren dan we hadden gehoopt. Toch is het plezier in muziek maken er bij de  
leden niet minder om geworden, is de vereniging springlevend en stappen we vol  
verwachting 2022 in. 
 
Muziekvereniging ODO wenst u 

http://www.SOKC.nl
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CARBIDSCHIETEN IN RARE TIJDEN 

Dat het rare tijden zijn hoef ik u niet te vertellen, maar wat betekent dat voor het  

onvolprezen carbid-schieten? Het mag gewoon onder de oude voorwaarden  

(die zal ik u onthouden), maar die komen er onder meer op neer dat als je op een 

bepaalde plek geschoten hebt en er komen geen klachten en je hebt je aan de  

voorwaarden gehouden, dan mag het gewoon! Maar omdat het rare tijden zijn  

betekent dat ook iets voor de drie plaatselijke “batterijen”. Dat is een term uit de  

artillerie voor een aantal bij elkaar geplaatste geschutstukken. Qua lawaai klopt dat 

helemaal. 

Ik heb even een “rondje langs de velden” gemaakt en daaruit bleek wel dat men het 

wel een lastige kwestie vindt. Eerst het slechte nieuws; de batterij Wiggers zal dit 

jaar zwijgen, men acht het, vooral gezien de opkomst bij het rand (?) gebeuren op dit 

moment niet verantwoord. Dat lijkt mij heel begrijpelijk, ik ben er in het grijze  

verleden ook wel eens geweest en het was buitengewoon gezellig, maar de afstand 

bleef bijvoorbeeld vaak niet helemaal beperkt tot 1,5 meter.  

Ook het aantal bezoekers voldeed misschien niet aan de criteria. 

Het goede nieuws; de batterij Verkaik/Wolf (voorheen vooral Trilcoe) zal wel knallen 

op het terreintje bij het sportveld. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat dit een 

oploop geeft, ze hebben het onder elkaar ook gezellig, maar belangrijker is dat ze 

geen inbreuk willen maken op de geldende Corona-regels. 

De batterij Steenge (aan de Tipweg, achter de hal van de tentenverhuur)) zal ook 

weer voor het nodige rumoer zorgen. Volgens Marten Smeding gaan ze dat in een 

corona-veilige opzet doen, over de exacte uitvoering zal hij nog overleg hebben met 

de gemeente.  

Globaal zal de situatie weinig verschillen van die van vorig jaar. Dus wel veel lawaai, 

maar geen koek en zopie-achtige toestanden.  

Weinig mensen, maar wel veel kabaal!!. 

We gaan het horen!!! 

Theo Zondag  

(Foto Anke v/d Honert) 
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UIT DE OUDE DOOS 2 
 
Bij gebrek aan nieuwe activiteiten in ons dorp heb ik maar in het verleden gegraven. 
Nog helemaal niet zo lang geleden, toen “alles” nog min of meer normaal was!! 
Wat toen nog een traditie heette die waarschijnlijk nooit voorbij zou gaan, is nu al bijna 
vergeten. Bovendien is er tussen toen en nu ook nog een andere traditie geweest, die 
inmiddels ook al weer gesneuveld is. De les die hieruit te trekken valt: Noem niet al te 
snel iets een traditie, voor je het weet is deze verdwenen en vervangen door een  
andere traditie. Die vervolgens ook weer sneuvelt. Het onderstaande stukje was nog 
maar uit het jaar 2012, inderdaad een eeuwigheid geleden. 
 
Traditie 
 
Naast het carbidschieten, het oliebollen eten, het slepen, het vat leegmaken etc. kent 
de jaarwisseling in Odoorn nog een traditie. Precies om 24 uur ’s nachts luidt de  
kerkklok uitbundig. Het geluid van beierende kerkklokken is een mooie aanvulling op 
de oorverdovende knallen die gepaard gaan met het afschieten van vuurwerk. In het 
verleden werden de klokken in beweging gebracht en gehouden door stoere mannen. 
Of daar ook vrouwen bij betrokken waren is mij helaas niet bekend. Men hing aan de 
touwen en degene die te weinig gewicht in de schaal kon leggen ging vrolijk mee  
omhoog, de toren in. Maar ook hier heeft de vooruitgang toegeslagen, sinds enkele 
jaren heeft de techniek ook dit menselijk handelen vervangen. Aangestuurd door een 
atoomklok in Frankfurt wordt geheel automatisch de klok op precies het goede  
moment in werking gesteld. Vervolgens luiden de klokken helemaal op eigen kracht, 
net zolang tot iemand ze weer stil zet. 
 
De stoere mannen (en vrouwen?) uit het verleden kregen natuurlijk geweldige dorst 
van hun inspanningen en daarom was het ook volstrekt logisch om die dorst door  
middel van een borrel te lessen. Op dat moment kon men elkaar natuurlijk ook meteen 
het beste wensen voor het nieuwe jaar, de borrel werd daarvoor ook weer geheven. 
Nu de eerste reden voor een borrel niet meer bestaat wordt de tweede reden steeds  
belangrijker. De laatste jaren verscheen er een min of meer harde kern van lieden die 
elkaar een gelukkig nieuwjaar wensten en die, omdat ze er toch waren, ook maar een 
borrel dronken. De borrels werden trouwens door de aanwezigen meegebracht,  
evenals kleine glaasjes. De jaarwisseling 2010/2011 vond daarbij ook nog plaats in 
een sprookjesachtige  witte wereld, maar dat was vroeger toen we nog winters  
hadden. 
 
De laatste jaarwisseling was nat en kende sub-tropische temperaturen. Of dit de reden 
was of dat er minder stoere mannen of vrouwen zijn weet ik niet, maar de opkomst 
begint een beetje af te nemen. Gelukkig loopt het hotel nog wel helemaal leeg en dat 
maakt het ook wel gezellig, maar een grote opkomst van Oringers is voor ons  
zelfbeeld toch leuker. Daarom een oproep van deze kant. 
In minder dan 12 maanden is het weer zover en dan is een grote opkomst onder de 
toren van Oring een goed begin van het jaar 2013. 
 
Theo Zondag  
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RARA WAT IS DIT?  

De redactie heeft helaas geen reactie gekregen op 
het voorwerp wat we toonden. Een redactielid had 
het voorwerp ingestuurd en zegt: “Het is een  
speldenkoker. Op m'n 12e gekregen van m'n  
moeder. Het is van haar oma/mijn overgrootmoeder 
geweest. Die gebruikte het al rond de vorige  
eeuwwisseling“. Verder vraagt de inzender zich af 
of er toch geen mensen zijn die hier meer over  
kunnen vertellen. Als dat zo is hopen we dat u de 
redactie wilt mailen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De redactie kreeg via de mail  
een inzending van een Oringer met 
de vraag over een oud stuk  
gereedschap.  

 
De vraag luidt; Waarvoor werd dit 
gebruikt en door wie?  
Het gaat dan uiteraard over het 
stuk gereedschap wat op de foto 
staat afgebeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bert van der Lit 
(eigen foto) 
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KERSTBOOMLICHTJES 

Maaike is bij oma. Ze hebben afgesproken samen de kerstboom op te tuigen.  
Oma was eigenlijk niet van plan een kerstboom te zetten. Het wordt dit jaar de eerste 
Kerst zonder opa en dus vond oma dat er eigenlijk niets te vieren viel. Maar Maaike en 
haar moeder hebben oma omgepraat. Maaikes moeder door plompverloren mee te 
delen dat zij en hun gezin dit jaar Kerst zouden gaan vieren bij oma.  
“We regelen alles, je hoeft niets te doen, maar dan ben je  in je eigen huis en niet  
alleen. We zetten alle foto's van papa bij elkaar op de theetafel, dan denken we veel 
aan hem en is hij er toch een beetje bij.” En Maaike had gezegd: “ja, oma en dan kom 
ik je helpen met het versieren van de kerstboom. Jij hebt altijd de mooiste kerstboom 
van de hele omgeving.” Bij zoveel overredingskracht kom oma niet weigeren en dus is 
het nu tijd om de kerstboom op te tuigen. Papa had er al een kruis onder gespijkerd 
en gezorgd dat hij kaarsrecht stond in afwachting van de bijzondere spulletjes uit de 
grote “kerstdoos' van oma die van de zolder was gehaald.  
“De doos van herinneringen”, zei oma zacht, terwijl ze met haar hand over het deksel 
wrijft. “We beginnen met de lichtjes, want die moet je eerst goed vastzetten”, weet 
oma en dus wikkelen ze de slinger door de boom. De lichtjes hebben de vorm van 
echte witte kaarsjes met een glazen 'vlammetje' en ze zijn ook veel groter dan de  
lichtjes die je nu voornamelijk ziet. “Deze kaarslichtjes zijn nog van vroeger, toen je 
moeder en oom Klaas nog klein waren”, vertelt oma aan Maaike. Ze gaan dus al zeker 
50 jaar mee, bedenkt Maaike, terwijl ze ziet dat er ook nog reservekaarsjes in de doos 
zitten. Allemaal behoorlijk duurzaam dus. Na de lichtjes wordt eerst de piek bovenop 
gezet. “Deze is nog uit de jeugd van je opa”, vertelt oma aan Maaike, “evenals die  
8 prachtige mondgeblazen glazen ballen, die daar apart in die mooie doos zitten.  
”En zo gaat het verder. Bij alle versierselen heeft oma wel een opmerking of een  
herinnering en ieder 'kunstwerkje' krijgt een mooi plekje in de boom. Zo zijn er  
natuurlijk veel kerstballen, maar ook engeltjes, vogeltjes, fluitjes en nog veel meer. Als 
de doos leeg is en Maaike hem weg wil zetten, hoort ze iets schuiven. Er ligt nog een 
CD in de doos met het opschrift Kerst 1954. “Och”, zegt oma, “zat die film in de  
kerstdoos. Ik heb er vaak naar gezocht, maar kon hem niet meer vinden. Kom Maaike, 
de boom is klaar en staat er prachtig bij, bedankt voor de hulp. Ik ga thee zetten en 
zoek iets lekkers en dan gaan we samen een filmpje kijken. Een oude film, die veel 
later op video is gezet en nog later op CD.” De film blijk een opname uit de tijd dat 
oma drie jaar was en gaat over de oma van oma, die op kerstdag alle kinderen en 
kleinkinderen op bezoek krijgt. Het is een gezellige boel met een mooie kerstboom die 
in die tijd nog echte kaarsjes had. Het oudste kleinkind van die tijd, tante Aaltje mocht 
de kaarsjes aansteken met lucifers en het jongste kleinkind, nu Maaikes oma mocht 
aan het eind van het feest en tevens het eind van de film de kaarsjes weer uitblazen, 
terwijl iedereen zong: 
Fffuut, fffuut, fffuut, fffuut, fffuit 
We blazen de kaarsjes nu uit 

Oma krijgt vochtige ogen van die mooie, gelukkige herinneringen. Maaike pakt oma's 
hand en fluistert zacht: “dan zie je de lichtjes in de kerstboom driedubbel en dwars 
oma; het wordt vast een heel mooi kerstfeest.” 

Anke van den Honert 
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BOEKBESPREKING 
 
Een wel heel bijzondere kerst – Kristien In-‘t-Ven, met illustraties van Geert Vervaeke, 
Lannoo 2009 

Sober en eenvoudig – dat is het eerste wat opvalt aan dit boek. Geen felle  
kerstkleuren, glitters, kerstballen of overdaad. Toch gaat het om een heel bijzondere 
kerst.  

Het boek gaat over een meisje, een paar dagen voor kerst geboren. Ze is gezond, 
maar haar huid is heel erg ruw, zoals de bast van een boom. Haar ouders smeren haar 
in met amandelolie, ze noemen aan Amandine, maar niets helpt. Ze houden van haar, 
hoor, dat zeggen ze tenminste, maar haar moeder vindt het moeilijk haar aan te raken, 
want dat voelt zo ruw. En zo groeit ze op, Amandine, heel alleen, zonder dat ze ooit 
geknuffeld wordt. Voor haar 10

e
 verjaardag geeft ze een feestje, maar er komt  

niemand.  

Die nacht neemt ze een besluit: ze gaat op zoek naar wie ze eigenlijk is. Samen met 
haar schaduw – haar enige vriend – loopt ze de donkere nacht in. De volgende  
ochtend bereikt ze een eikenbos, en daar vraagt ze aan een eik: ‘hoe doe je dat, boom 
zijn’? De eik legt uit dat je met je kruin zo hoog reikt als je kunt en dat je onder de 
grond je wortels zoekt. En verder is het een gevoel, zegt de eik. Maar Amandine kent 
dat gevoel niet….En zo loopt ze verder.  

Door een sneeuwstorm overvallen klopt ze aan bij een huisje; de jager die de deur 
opendoet ziet direct handelswaar in haar: een pratende boom! Dat is een fortuin 
waard. En zo moet ze vluchten voor haar leven. De volgende dag, als de storm is gaan 
liggen, brengt een zwaan haar naar een ander bos, maar helaas, ook daar is ze niet 
welkom. Ze is van een vreemde soort, en die mag daar niet wonen. Ten einde raad 
sleept ze zich naar de rand van het bos, en daar valt ze in slaap.  

Als ze wakker wordt, weet ze niet wat ze meemaakt! Het is warm en gezellig, ze heeft 
rode ballen en lichtjes in haar takken en een jongetje zegt: ‘dit is de mooiste kerstboom 
van de hele wereld’. En hoe het verhaal eindigt? In de kachel, of op de vuilnisberg? 
Nee, hoor: elk jaar wordt Amandine uit de tuin gehaald en met kerst weer een paar 
dagen binnen gezet.  

Je kunt zeggen dat dit een verhaal is over ‘anders zijn’. Waarbij de vraag wel is wat 
‘anders zijn’ is. Langs welke lat leg je elkaar? Doet dit verhaal een beroep op de lezer 
om open te staan voor ‘anders’? Om anderen met open armen te ontvangen? Of is het 
een verhaal over de moed hebben om bij jezelf te blijven en dingen die niet bij je  
passen achter je te laten? Net zolang totdat jij de plek vindt waar je thuis hoort. Dat 
laatste geeft een andere kijk op ‘anders zijn’, waarbij het niet gaat om aanpassen of 
elkaar altijd met open armen moeten ontvangen. Maar om het blijven scheppen van 
ruimte voor elk mens om de plek te vinden waar hij of zij zich thuis voelt. Misschien is 
dat wel de essentie van kerst.  

Helene Westerik & Florien van Heest 
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BIBLIOTHEEK NIEUWS 
 
Gezien eventuele coronamaatregelen kijk op onze 
website www.bibliotheekodoorn.nl voor de actuele 
stand van zaken. 
   
Vrijdag 24 en vrijdag 31 december is de bibliotheek gesloten  
 
Verkoop afgeschreven boeken en tijdschriften 
Vanaf maandag 10 januari starten we weer met de verkoop van afgeschreven  
boeken en tijdschriften. 
 
Computercursus Klik & Tik voor beginners   
In januari starten we weer met de Computercursus Klik & Tik voor beginners.  
In de gemeente Borger-Odoorn is het mogelijk om kennis te maken met de  
computer. De Basismodule bestaat uit 5 lessen voor mensen die nauwelijks of nog 
nooit (zelfstandig) met een computer hebben gewerkt. Onderwerpen die aan bod 
komen zijn bijvoorbeeld het aanzetten van de computer, typen, teksten aanpassen 
en e-mail versturen. Klik & Tik is een oefenprogramma dat de cursist in de  
Bibliotheek kan doen. De filmpjes laten zien hoe het werkt en daarna kan de  
deelnemer zelf gaan oefenen. De cursus kan onder begeleiding van een docent 
gevolgd worden. In januari starten we weer met een nieuwe groep. Bent u ook  
geïnteresseerd? Neem dan contact op met Gea Uil (Bibliotheek Odoorn)  
tel. 088-0128235.    
 
Boekstartuurtje   
Maandag 10 januari van 10.00-11.00 uur zijn dreumesen (van 1,5 tot 4 jaar) met 
hun ouders of oppas weer van harte welkom op het Boekstart Voorleesuurtje in de 
bibliotheek. Margriet en Geertje gaan voorlezen, knutselen en zingen met de  
dreumesjes en hun ouders of oppas omtrent het thema Knuffels en logeren.   
De toegang is gratis.   
 
Even ontspannen begint bij de Bieb 
De bieb is van alle tijden en van ons allemaal. Een plek waar iedereen welkom is, 
lid of geen lid en waar je ‘samen jezelf kunt zijn’. Of je nu wilt lezen voor je plezier, 
wilt leren, inspiratie zoekt, een vraag hebt of voor een ontmoeting komt; het mag en 
kan allemaal. Het is een (online) plek waar je antwoorden vindt en waar je je leven 
lang kunt ontwikkelen. De deuren van de bibliotheek Odoorn staan altijd voor je 
open. 
 
Word lid! 
Met een basisabonnement kan jij ontdekken wat de bieb allemaal te bieden heeft. 
Voor de helft van de prijs ben je een jaar lang lid. En ben je jonger dan 19 jaar,  
dan is het zelfs helemaal gratis! De actie loopt tot en met 31 januari 2022 
 
Digitaal café voor al uw vragen over uw pc, laptop of smartphone op maandag  
31 januari van 14.00 tot 15.30 uur in de Bibliotheek Odoorn.   
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UIT DEN OUDEN DOOSCH 

 

Aanleg Jeu de Boules-banen aan De Goorns in de zomer van 2003 


